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Пишува: Жаклина МИТЕВСКА

Ќ Е  Т Р Е Б А  Д А  Ј А  П Р И Ф А Т И М Е  Ќ Е  Т Р Е Б А  Д А  Ј А  П Р И Ф А Т И М Е  С     О Д Р Ж И Н А ТАС   Н А  Н О Е М В Р И С К И О Т  И З В Е Ш ТА Ј

ОГЛЕДАЛЦЕ, ОГЛ   ЕДАЛЦЕ, КОЈ ОД ОГЛЕДАЛЦЕ, ОГЛ 
МАКЕДОНИЈА Е "   ПОУБАВ" ЗА ЕУ?МАКЕДОНИЈА Е " 

Како држава и како народ навик-
нати сме некој постојано за нешто 
да нè критикува. Но, искуството 

покажува и дека не реагираме на кри-
тиките затоа што тие и навистина ја от-
сликуваат реалноста во нашава држава. 
Па, затоа и многу не сме изненадени 
или потресени од последните бри сел-
ски критики кои пристигнаа на наша ад-
реса. 

Застој во реформите, криминал, от-
суство на консензус... тоа е нешто на 
што веќе две години предупредуваат 
ев ропските пријатели. А ние како да не 
сакаме да ги слушнеме пораките, на про-
тив, преземаме чекори кои ни одалеку 
не можат да нè доближат до европското 
семејство. Всушност, ретко кога во бри-
селските пораки имало некоја пофалба 
за нашиве политичари. Пораките по-
стојано содржеле услови што ние треба 
да направиме за да се интегрираме во 
Европската унија. 

Но, по сè изгледа, предупредувањата 
не ги сфаќавме сериозно. Иако владите 
се менуваа, сепак немаше некоја позна-
чајна промена во чекорите кои ги пре-
земаа нивните водачи. Меѓутоа, вината 
за тоа што ние не сме се помрднале од 
мртва точка продолжи да се префрла 
од една на друга страна. Во изминатиов 
период како поважно да беше што по-
веќе штета да му се нанесе на про тив-
никот, а со тоа и на меѓународниот уг-
лед на државата. Дека е така покажуваат 
секојдневните провокации меѓу поли-
тичките партии. И наместо нивно обе ди-
нување кога станува збор за европската 
иднина на Македонија, политичарите 
меѓусебно се препукуваа за условите 
во кои живеат македонските граѓани, а 
згора на тоа и се степаа. Свесно забо ра-
вија дека Европа не сака насилство во 
институциите на системот, а уште по мал-
ку сака тепачи во законодавниот дом. 

Ние како да сме се навикнале на ло-
шо однесување, па ни треба многу вре-
ме да станеме цивилизирани граѓани. 
Меѓународната заедница многу добро 
знае како живеат нашите политичари, 
уште повеќе како преживуваат маке-
донските граѓани, па веројатно, сакале 
или не, ќе мораме да си признаеме дека 
содржината на ноемврискиот извештај 
ќе ја отслика реалноста во Македонија 
и како таква ќе треба да ја прифатиме. 

Од декември 2005 година, 
кога го добивме статусот 
земја-кандидат за Европската 
унија, до ден денес постојано 
сме критикувани од Брисел за 
тоа што не го правиме или 
подобро речено го правиме на 
патот кон Унијата. 

ПОТРЕБЕН Е НАПРЕДОК
А каква е реалноста во државава, и 

дали Македонија таква каква што е ќе 
може да влезе во Унијата ни соопшти 
еврокомесарот за проширување, Оли 
Рен.

"Кога би се погледнале во огледало, 
дали ви личи земјата на кандидат за ЕУ? 
Ви личи ли оваа земја да има физички 
пресметки во Собранието, премиерот 
да одбива да го признае легитимитетот 
на претседателот? Како може тогаш да 
се очекува кохабитација? Да одбива да 
има средби со другите политички ли де-
ри...? Вашата политичка атмосфера не е 
погодна за реформи, прогресот во не-
колку области е блокиран. Не се работи 
за забавување, туку за блокада. Кон ти-
нуи раните политички тензии го нару-
шуваат имиџот на земјата".

По сè изгледа, Рен ги урна и нашите 
очекувања за датум за преговори во 
2008 година. На тој начин даде и не га-
тивен одговор на барањето на сло ве-
нечкиот премиер Македонија да го до-
бие датумот на почетокот од 2008 го-
дина, што го заслужува и тоа во време 
на нивното претседателство.

"Не можеме да дадеме бланко чек 

ветувања, ни треба конкретен напре-
док, зборовите да бидат претворени во 
конкретни дела. Го охрабривме прет-
седателот да продолжи да го помага 
консолидирањето на политичкиот-на-
ционалниот консензус, за реформите 
да можат да продолжат во полицијата, 
законодавството, јавната админи стра-
ција, во борбата против корупција", из-
јави комесарот за проширување на ЕУ.

Порака со слична содржина добивме 
и од европретставникот Хавиер Со ла на: 

"Би сакал настаните кои се случија 
во изминатите неколку дена да не се 
повторат, истрагата треба брзо да се на-
прави и да се идентификуваат ви нов-
ниците. Ги повикувам претседателот и 
Владата да го направат тоа што е можно 
побрзо и со одлучност".

Всушност, пораки со ваква содржина 
постојано ни се сервираат од нашите 
еу-пријатели. Од декември 2005 година, 
кога Тони Блер ни ја соопшти веста дека 
Република Македонија добила канди-
датски статус, до ден денес не добивме 
друга радосна вест кога е во прашање 
нашата европска иднина.

Сепак, жално е тоа што пораките ги 
игнориравме. Иако, во 2005 година то-
гашниот премиер Владо Бучковски изја-
ви дека е свесен оти кандидатскиот ста-

"ВАШАТА ПОЛИТИЧКА АТМОСФЕРА НЕ Е ПОГОДНА ЗА "ВАШАТА ПОЛИТИЧКА АТМОСФЕРА НЕ Е ПОГОДНА ЗА 
РЕФОРМИ, ПРОГРЕСОТ ВО НЕКОЛКУ ОБЛАСТИ Е БЛОКИРАН. НЕ РЕФОРМИ, ПРОГРЕСОТ ВО НЕКОЛКУ ОБЛАСТИ Е БЛОКИРАН. НЕ 
СЕ РАБОТИ ЗА ЗАБАВУВАЊЕ, ТУКУ ЗА БЛОКАДА", ОЛИ РЕНСЕ РАБОТИ ЗА ЗАБАВУВАЊЕ, ТУКУ ЗА БЛОКАДА", ОЛИ РЕН
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ОГЛЕДАЛЦЕ, ОГЛ   ЕДАЛЦЕ, КОЈ ОД ЕДАЛЦЕ, КОЈ ОД 
МАКЕДОНИЈА Е "   ПОУБАВ" ЗА ЕУ?ПОУБАВ" ЗА ЕУ?

НОЕМВРИСКИ ИЗВЕШТАЈ
Во очекување на годинашниот из-

веш тај, да се потсетиме на минато го-
дишниот ноемвриски извештај во кој, 
исто така, бевме критикувани за нашата 
инертност. На 8 ноември 2006 година 
Ма кедонија доби силни удари од Европ-
ската комисија, Брисел не беше задо во-
лен, а за Македонија, очекувано, нема-
ше датум за преговори.

"Поранешната Југословенска Репуб-
лика Македонија продолжи со прогрес 
во изминатата година од добивањето 
кандидатски статус минатиот декември, 
но со побавно темпо", изјави тогаш Оли 
Рен.

Поентите беа следни: 
"Владата да обезбеди консензус со 

сите политички партии за критичните 
реформи во интерес на политичката 
ста билност на земјата, а опозицијата це-
лосно и конструктивно да ја прифати 
својата улога. Потребен е конструктивен 
дијалог меѓу сите партии за политичките 
реформи и за легислативата, тие да се 
имплементираат... Имплементирање на 
реформите во администрацијата и во 
полицијата. Судскиот систем покажува, 
како и претходните години, сериозен 
де фект во независноста и во ефикас-
носта. Корупцијата е широко раширена, 
го стопира економскиот развој, ја сла-
бее социјалната кохезија и се гледа ка-
ко еден од главните проблеми во Ма-
кедонија. Ограничен прогрес има во 
бор бата против организираниот кри ми-
нал, потребна е соработка во судството, 
во полицијата. Нема прогрес за името. 
Потребни се конструктивен пристап и 
зголемени напори да се најде заеднич-
ки прифатливо име...".

Иако знаевме на што треба да по све-
тиме внимание и што од нас се очекува, 
ние сепак не си ги променивме старите 
навики, да се движиме чекор напред - два 
назад. Со откочувањето на дија ло гот во 
областа на судството, односно со ком пле-
тирањето на Судскиот совет, се добива 
впечаток дека се обидуваме на мала вра-
та да се протурка консензусот меѓу пар-
тиите, но повеќе од очигледно е дека тоа 
е само глума пред Европската унија. От-
ровните стрели повторно се упатуваат на 
релација власт - опозиција. Освен тоа не 
се реализира ниту најавата дека до 30 
сеп тември, кога се затвори извештајот за 
Македонија, владиното мно зинство ќе ги 
донесе потребните за кони. Наместо за-
кони со предзнак на ЕУ законодавниот 
дом во Македонија се занимаваше со те-
пачките на народните избраници.

БАВНО ТЕМПО
"Во 2005 година ми беше мило што можев да го предложам кан ди дат-

скиот статус за вашата земја, кој беше одобрен од Советот на Ев ропа во 
декември 2005 г. Тоа беше резултат од имплементацијата на ох ридскиот 
Рамковен договор, од постигнувањето политичка стабил ност и од им-
плементацијата на Договорот за стабилизација и асоци јација. Од декем-
ври 2005 година темпото на реформите е побавно. Затоа Владата и Со-
бранието треба да знаат да ја зајакнат работата на реформите, да ја ин-
тензивираат работата и да го олеснат ова со до волен степен на по ли-
тички консензус. Јасно е дека двата милиона жи тела на оваа земја имаат 
опиплива европска перспектива. Сакам да й помогнам на вашата земја 
да ја материјализира оваа европска пер спектива што поскоро. Всуш-
ност, ние ја донесовме одлуката за ста ту сот на кандидат на вашата земја 
неколку месеци по референдумот во Франција и во Холандија. Тоа беше 
дното на политичката криза во Ев ропа.

Дури и во тие услови, благодарение на постигнувањата на земјата, 
ние ви доделивме статус на кандидат. Мислам дека дебатата за ка па-
цитетот за интеграција или за капацитетот за апсорпција не е пречка за 
вашата земја. Критичната точка е во тоа дали ќе можете да ги извршите 
реформите во правосудството, во јавната администрација и да се бо ри-
те против корупцијата и организираниот криминал. Така треба да пока-
жете дека земјата заслужува да се почне со преговори за влез во Ев-
ропската унија", изјави Оли Рен во едно интервју на почетокот од оваа 
година.

Пораката политичарите како да не ја слушнаа! 

СЕ ИСПИ ИРСКОТО ВИСКИ, СЕ ИСПИ ИРСКОТО ВИСКИ, 
А ЗА НАС ОСТАНАА САМО А ЗА НАС ОСТАНАА САМО 
ПРАЗНИ ЧАШИ ПРАЗНИ ЧАШИ 

тус не е волшебно стапче, со кое вед-
наш ќе се решат сите прашања кои ги 
засегаат граѓаните, особено оние кои 
се однесуваат на економијата и на ква-
литетот на живеење, две години потоа 
состојбата не е многу променета. И по-
крај тоа што и од новата Влада на пре-
миерот Груевски, која во меѓувреме е 
избрана, се очекуваше забрзано тем по 
на реформите, таа како да продолжи да 
ги следи постапките и стапките на прет-
ходниците. А апелот на европрет ста в-
никот Фуере - двојно да се засилат ре-
формите, очигледно се изгуби во ве сел-
бата која, по повод добивањето кан ди-
датски статус во 2005 година, беше ор-
ганизирана на плоштадот Маке дони ја. 
Се испи ирското виски, а за нас Европ-
ската унија остана само апстрактна 
именка. 


