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БАДЕНТЕРОВОТО С  
"ТИРАНИЗИРА" КАК  

П О С ТА В Е Н О С ТА  Н А  КО М И Т Е ТО Т  З      А  ОД Н О С И  М Е Ѓ У  З А Е Д Н И Ц И Т Е  В ОД И  КО Н  П О С ТА В Е Н О С ТА  Н А  КО М И Т Е ТО Т  З   
БИНАЦИОНАЛНОСТ НА БИНАЦИОНАЛНОСТ НА ДРЖАВАТАДРЖАВАТА

Пишува: Жаклина МИТЕВСКА

Демократската унија за интеграција 
го напушти законодавниот дом, 
но премиерот Груевски не е за-

грижен од одлуката на Али Ахмети за 
бојкот на институциите. Причините за 
ваквиот чекор на интегративците се по-
знати, според нив, блокада на дијалогот, 
непочитување на Бадентеровото пра-
вило, неефикасноста на Комитетот за од-
носи меѓу заедниците итн. 

"Ги направивме сите напори на ин с-
титуционален начин да се надминат 
теш котиите затоа што не й мислиме ло-
шо на нашата земја. Но, во Собранието 
нè маргинализираа. Комитетот на заед-
ниците го претворија во политички ор-
ган и со тоа почна мајоризацијата на Ал-
банците. Бевме надгласани за сите за ко-
ни. Ваквото деградирање на Рамковниот 
договор нè прави уште поуверени дека 
оваа коалиција нема сериозен став и не 
е заинтересирана за негово спрове дува-
ње... Преку правото на употреба на ал-
банскиот јазик, преку изборот на Влада 
со Бадентер се зачувува унитарниот ка-
рактер на државата, а Албанците ќе би-
дат полојални кон неа. Потребна е за ед-

ДУИ инсистира на 
Бадентеровиот принцип 
само на централно ниво. 
Каде е т.н. двојно 
мнозинство во единиците на 
локалната самоуправа, во 
кои албанската заедница е 
доминантна? Го слушна ли 
некој таму гласот на 
Македонците и на 
останатите заедници? Сите 
одлуки за културниот 
идентитет поврзани со 
локално ниво се носеле со 
мајоризација. Така е и во 
однос на другите прашања. 
Тоа го докажуваат 
секојдневните примери, 
преку промена на имиња на 
улици, училишта или, пак, 
носење одлуки во советот на 
општината без гласот на 
малцинските заедници. 

ничка битка, а државните авторитети се 
однесуваат неодговорно", изјави во ин-
тервјуто за "Дневник", лидерот на инте-
гративците, Али Ахмети.

Но, реалноста е сосема поинаква? Тие 
инсистираат за Бадентеровиот принцип 
само на централно ниво. Каде е т.н. двој-
но мнозинство во единиците на локал-
ната самоуправа во кои албанската заед-
ница е доминантна? Го слуша ли некој та-
му гласот на Македонците и на оста на-
тите заедници?

ЛОКАЛНА (НЕ) 
ДЕМОКРАТИЈА 

Кога се правеа измените на маке дон-
скиот Устав францускиот експерт по ус-
тавно право, Робер Бадентер, нагласи де-
ка овие промени ќе бидат насочени кон 
развојот на локалната демократија, би-
дејќи општа тенденција во Европа е да 
се засилува локалната демократија и та-
му да се остваруваат поголеми права на 
малцинствата. 

Но, кај нас се случи парадокс, наместо 
Бадентеровото правило да има пого ле-
ма примена во локалната самоуправа 
(ка де освен доминантната албанска мно-
зинска заедница живеат и останатите 
заедници), ова правило е пресудно само 
во институциите на централно ниво, и 
тоа во корист на една заедница. Па, како 
резултат на тоа во настојувањата да се 
спречи мајоризацијата на една заед ни-

ца, во таква состојба се најдоа другите за-
едници. Всушност, парадоксот е во тоа 
што на централно ниво имаме елементи 
на консензуална демократија, а на ло-
кално ниво мнозинска. Сите одлуки за 
кул турниот идентитет поврзани со ло-
кал но ниво се носеле со мајоризација, 
што не е добро за развојот на демо кра-
тијата. Така е и во однос на другите пра-
шања во општините каде што е доми-
нант на албанската заедница. Тоа го дока-
жуваат секојдневните примери, преку 
промена на имиња на улици, училишта, 
или, пак, носење одлуки во советот на 
општината без гласот на малцинските 
заедници. 

Во тој контекст е и неодамнешното 
пре именување на основното училиште 
во Сарај од "Борис Кидрич" во "Дитуриа". 
Та мош ните Македонци оправдано реа-
гираат зошто повеќе никој не се грижи 
за нивниот национален идентитет и зош-
то подолго време немаат претставници 
во општинските органи. Каде е тука ре ак-
цијата на македонската извршна вл аст? 
Дали спасот ќе го бараме во дисло цира-
ње на македонските ученици во учи лиш-
тата во соседното Ѓорче Петров, а со тоа 
ќе им помогнеме да си создадат етничка 
чиста средина. 

И градоначалникот на Општина Чаир 
побара да се променат имињата на ули-
ците, мостовите и на плоштадите не са-
мо таму, туку и на 20 отсто од булеварите 
низ цело Скопје. Во оваа Општина има 
Турци, Бошњаци, Македонци, Албанци... 
но, локалните власти сметаат дека е по-

ПОТПИС НА РАМКОВНИОТ ДОГОВОР СТАВИЈА ПОТПИС НА РАМКОВНИОТ ДОГОВОР СТАВИЈА 
САМО ПРИПАДНИЦИТЕ НА АЛБАНСКАТА САМО ПРИПАДНИЦИТЕ НА АЛБАНСКАТА 
ЗАЕДНИЦА. ДАЛИ  БАДЕНТЕРОВИОТ ПРИНЦИП ЗАЕДНИЦА. ДАЛИ  БАДЕНТЕРОВИОТ ПРИНЦИП 
ВОСТАНОВЕН СО ОВОЈ ДОГОВОР ВОДИ КОН ВОСТАНОВЕН СО ОВОЈ ДОГОВОР ВОДИ КОН 
МАЈОРИЗАЦИЈА НА ОСТАНАТИТЕ ЗАЕДНИЦИ?МАЈОРИЗАЦИЈА НА ОСТАНАТИТЕ ЗАЕДНИЦИ?
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 ОБРАНИСКО МАЛЦИНСТВО 
 О ЛОКАЛНО МНОЗИНСТВО

П О С ТА В Е Н О С ТА  Н А  КО М И Т Е ТО Т  З      А  ОД Н О С И  М Е Ѓ У  З А Е Д Н И Ц И Т Е  В ОД И  КО Н   А  ОД Н О С И  М Е Ѓ У  З А Е Д Н И Ц И Т Е  В ОД И  КО Н  
БИНАЦИОНАЛНОСТ НА ДРЖАВАТА редот на пратениците во Собранието, 

Ма кедонци и Албанци, и по еден член 
од редот на пратениците Турци, Власи, 
Роми, Срби и Бошњаци. Доколку некоја 
од заедниците нема пратеници, народ-
ниот правобранител, по консултации со 
релевантните претставници на тие за-
едници, ќе ги предложи другите членови 
на Комитетот.

Што се случува кај нас со членовите 
на Комитетот за односи меѓу заедниците? 
Тие во исто време се и пратеници во Со-
бранието и припадници на етнос. 

Професорката Силјановска потен ци-
ра едно правило кое го преферира Ве не-
цијанската комисија дека никој не може 
да биде судија во сопствениот случај, од-
носно за процедурални прашања не мо же 
да одлучува политички орган.

"Ако вие сте гласале како пратеник, 
сигурно нема да го смените ставот во 
Комитетот. Во овој период Комитетот за 
односи меѓу заедниците, главно, се зани-
маваше со тоа да каже дали некој закон 
треба да се донесе со двојно мнозинство 
или не, а основната идеја на Комитетот е 
да ги решава прашањата врзани за меѓу-
етничките односи. Наместо да се излезе 
од Собранието, не заради себе, туку за-
ради граѓаните, треба да се свика Ко ми-
тетот за односи меѓу заедници и да рас-
права за она што се случува со ДУИ и со 
ПДП, и тогаш одлуките, препораките на 
Комитетот задолжително треба да ги раз-
гледа Собранието. Така ќе излеземе од 
овој проблем. Членови на Комитетот 
треба да бидат луѓе од надвор, инте лек-
туалци". 

Кога сме кај Бадентер, Силјановска 
потсетува дека во 2001 година тој даде 
повеќе изјави не само за македонскиот, 
туку и за францускиот печат, во кои по-
тенцираше дека е противник на т.н. кон-
сензуална демократија и ја окаракте ри-
зира како анахрон модел, кој може мно-
гу лесно да доведе до парализа на сис-
темите. 

Во државава има елементи на кон-
сензуална демократија. Еден од кла сич-
ните елементи е автономија на раз лич-
ните сегменти. Кај нас тоа се етничките 
сегменти и таа автономија најреално 
може да се оствари на локално ниво. Еле-
ментите на консензуалната демократија 
се препознаваат и во правичната за ста-
пеност, двојното мнозинство, широката 
коалиција и кога не треба. Консен зуал-
ната демократија подразбира одредени 
одлуки да се носат со консензус, а на дру-
гата страна е ветото.

"Во Македонија не се вика вето - об јас-
нува Силјановска во дебатната емисија 

требно да се преименуваат улиците со 
личности од албанската историја. Има 
по веќе предлози за тоа некои улици или 
инфраструктурни објекти да се викаат 
"Јашар-бег Кумбара", во чест на првиот 
градоначалник на Скопје за време на 
османлиската окупација, паркот во Чаир 
да се именува со "Мајка Тереза", плошта-
дот пред стоковната куќа "Илинден" и 
ули цата покрај неа "Скендер-бег", ста ди о -
нот "Слога југомагнат" во стадион "Ча-
ир", а булеварот "Крсте Мисирков" да се 
именува како борецот од Втората св ет-
ска војна, Азем Лита од село Морена. Ме-
ѓу предложените имиња се и крал Ба р-
дин, кој бил крал на Илирите, потоа Теу-
та Прва, илирска кралица, Александар 
Мојсиу, кој бил член на Кралскиот театар 
во Виена, писателот Пјетар Богдани итн.

Каде се Македонците? Ќе ги слушне 
ли некој нивните предлози? Дали за овие 
прашања воопшто ќе се при ме ни Баден-
теровиот принцип, нешто што неколку 
пати го објаснуваше и експертот Баден-
тер?

Иако во јавноста т.н. двојно мно зин-
ство е познато како т.н. Бадентерово мно-
зинство, професорката Гордана Силја-
нов ска го именува како двојно и пра шу-
ва дали творец на еден уставен меха-
низам или духовен татко на граѓаните на 
Република Македонија може да биде гос-
подинот Бадентер. Бадентеровиот прин-
цип беше резултат на амандманите, а 
негови творци беа пратениците во ма-
кедонското Собрание. 

НЕПРЕЦИЗНОСТИ
Одлуките произлезени од охридскиот 

Договор, а преточени во уставни аманд-
мани, кријат многу нејаснотии, веројатно 
поради "дипломатскиот речник" упо тре-
бен во него. Но, како што објаснува Си л-
јановска, веќе сè било договорено во 
Охрид и не можело да се интервенира 
иако има непрецизности и во интер пре-
тацијата.

Во однос на употребатата на т.н. двој-
но мнозинство во Рамковниот договор 
пишува: На централно ниво, уставните 
амандмани и Законот за локална само-
управа нема да можат да се усвојат без  
квалификувано мнозинство на две тре-
тини од гласовите, во рамките на што ќе 
мора да има мнозинство од гласовите на 
пратениците кои тврдат дека припаѓаат 
на заедниците кои не се мнозинско на-
селение во Македонија. За донесување 
на закони кои директно ги засегаат кул-
турата, употребата на јазикот, образо ва-
нието, личните документи и употребата 
на симболите, како и на законите за ло-
кално финансирање, локални избори, 
градот Скопје и за општински граници, 
ќе мора да постои мнозинство од гла-
сови, во рамките на што ќе мора да има 
мнозинство од гласови на пратениците 
кои тврдат дека припаѓаат на заедниците 
кои не се мнозинско население во Ма-
кедонија. Во случај на спор за примената 
на ова мнозинство одлучува Комитетот 
за односи меѓу заедниците. Него го со-
чинуваат 19 члена од кои по 7 члена од 

КАДЕ СЕ ПРИМЕНУВА Т.Н. ДВОЈНО МНОЗИНСТВО?КАДЕ СЕ ПРИМЕНУВА Т.Н. ДВОЈНО МНОЗИНСТВО?
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на МТВ - но всушност двојното мно зин-
ство е вето, бидејќи без мнозинството и 
од заедниците не може да се донесе за-
конот. Ние имавме елементи на консен-
зуална демократија уште од 1991 г. на-
ваму, сите влади ни беа коалициони. Но, 
овој модел на демократија успева таму 
каде што има најмалку три сегменти со 
еднаква и непроменлива моќ. Моделот 
би бил 30- 30- 30 проценти ако има ед-
наква застапеност. Кај нас, претстав ни-
ците на малите заедници не учествуваа 
во креирањето на Рамковниот договор, 
иако беа пратеници. Всушност, се гра-
деше бинационален концепт. Карак те-
ристично тело на бинационална држава 
е Комитетот за односи меѓу заедниците 
и неговата структура е спротивна на ед-
на темелна вредност, која се вика пра-
вична и соодветна застапеност. На 65 
проценти од граѓаните - 7 членови и на 
25 проценти - 7 членови, а сите други по 
еден. Тогаш малите заедници ќе бидат 
надгласани и од 7 Македонци и од 7 Ал-
банци, а тоа е единственото место, един-
ствениот институционализиран облик 
каде што можат да ги бранат етничките 
интереси. И ако некој треба да има неш-
то против Комитетот тоа треба да бидат 
другите, а не албанската заедница. Пра-
вичната застапеност е филозофска кате-
горија и би барала паритетна заста пе-
ност. На пример, швајцарската кон фе де-
рација, во Советот на кантоните, без ог-
лед дали станува збор за најмал кантон, 
сите имаат еднаков број претставници. 
Во Македонија не е така. Ако пречесто 
се употребува ветото, како во Кипар, Ли-
бан, Нигерија, државата ќе се пара ли зи-
ра. Ние повеќе внимаваме за тоа да ма-
нифестираме моќ како заедници во 
смис ла на тоа дека без нас не може да се 
донесе законот, без да размислуваме на 
квалитетот на законот. Поважно е дали 
тој закон е добар и дали внатре има ре-
шенија кои штитат од мајоризација. Од 
каде некому право да каже дека е ед ин-
ствен легитимен претставник на сво јот 
етност. Етносите се имагинарни, тие реа-
гираат со чувства". 

Околу етнизацијата на македонското 
општество, Силјановска вели дека е точ-
но тоа што Македонија ја вбројуваме во 
поделени општества, и дека постои ет-
низација на сите сфери. Но, потребна ни 
е Европа на демос, а не на етнос. Ако 
продолжиме да се етнизираме, ќе се ра с-
паднеме како држава.

Дека навистина консензуалната де-
мократија може да доведе до парализа 
на институциите на системот потврдува 
она што деновиве се случува во Со бра-
нието. 

"Всушност, не станува збор за потрага 
по двојно мнозинство, туку за блокада. 
Се знае дека Собранието е институција 
каде треба да се градат толеранција и 
ком промис. Не може секогаш сè да до-
бива една личност, во играта има гу бит-
ник и победник. Во спротивно ќе го бло-
кираме системот, на онаа опасност од 
тиранија на мнозинство, има една друга 

опасност која се вика тиранија на мал-
цинство. Кое е решението - разумен кон-
сензус. Се врзуваат во пакет барањата-
законите, тоа ние не го правиме, па се 
вели ако вие сега вака се однесувате, то-
гаш при другото гласање ние ќе се одне-
суваме поинаку. Ама кај нас, мислам де-
ка во овој период решенијата повеќе се 
носеа надвор од Собранието, а не во не-
го. Имаше пратеници кои воопшто не се 
појавуваа во Собранието, бидејќи знае  ја 
дека одлуките не се носат таму, туку 
надвор од него. Неинституцио нал ниот 
по литички дијалог надвор е вто ра та 
опас ност во сите земји каде се прак ти-
кувала консензуална демократија. На-
место владеење на правото, постои вла-
деење на луѓе. Во Маврово, во 'Арка', не 
знам кое е тоа тело кое одлучува. Штом 
ние имаме исконституционализирани 
еле менти на консензуална демократија, 
тогаш нема зошто надвор да се носат од-
луките. Таквиот политички дијалог се 
прак тикува во земји (Австрија, Холан ди-
ја), каде во законот и во Уставот нема ре-

шенија за двојно мнозинство, или за ве-
то, туку врз основа на практика во дого-
ворите. Но, ако сте ја исконституциона-
лизирале таа практика за да ги заштитите 
заедниците, треба постојано да имате на 
ум дека Рамковниот договор вели оти е 
во функција на унитарна и граѓанска др-
жава, тогаш треба да го разбудиме гра-
ѓанинот. Во Уставот не пишува гласа за-
едницата, туку припадниците. Слушаме 
дека заради овие проблеми има поли-
тичка криза, се бараат предвремени из-
бори, за да се конституира ново Собра-
ние. Но, зошто би било тоа Собрание ко-
га одлуките се носат надвор од него? Ос-
новната забелешка на ЕУ во Извештајот 
беше не само во отсуство на политички 
дијалог, туку и во слаби институции. Но-
сејќи одлуки надвор од Собранието, ние 
уште повеќе ги ослабуваме институ ци-
ите. Не можеме да чекориме кон Европа 
без институционално решавање на про-
блемите, нам ни треба одлучување во 
рамки на институциите", изјави профе-
сорката Силјановска.

Што се случува во Комитетот за од-
носи меѓу заедниците? Профе сор ка-
та Гордана Силјановска по тенцира 
едно правило кое го пре ферира Ве-
нецијанската комисија - никој не 
може да биде судија во соп стве-
ниот случај, односно за проце ду-
рални прашања не мо же да од лу-
чува политички ор ган.

"Ако вие сте гласале како пра-
теник, сигурно нема да го сме ни-
те ставот во Комитетот. Во овој 
период Комитетот за од но си ме-
ѓу заедниците, главно, се занима ва-
ше со тоа да каже дали некој закон треба да се 
донесе со двојно мнозинство или не, а основната идеја на 
Комитетот е да ги решава прашањата врзани за меѓу етничките 
односи. Наместо да се излезе од Собранието, не заради себе, 
туку заради граѓаните, треба да се свика Коми тетот за односи 
меѓу за ед ници и да расправа за она што се случува со ДУИ и со 
ПДП, и тогаш одлуките, препораките на Комитетот задол жи-
телно треба да ги разгледа Собранието. Така ќе излеземе од 
овој проблем. Членови на Комитетот треба да бидат луѓе од на-
двор, интелектуалци". 


