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ОБСЕ ТАНЦУ   ВА СО СДСМОБСЕ ТАНЦУ  

Неодамна Мисијата на Орга ни за-
цијата за безбедност и соработка 
на Европа во Скопје, класично 

наречена ОБСЕ, ја промовира својата 
нај нова акција "Играј според пра ви ла-
та". Акцијата беше дополнета со Све че-
на академија, која беше дел од т.н. "Не-
дела за владеење на правото". 

И сè ќе беше според протоколот до-
колку на добрите познавачи на поли-
тичките прилики и движења во Репуб-
лика Македонија не им паднеше во очи 
дека на промоцијата на Клубот за под-
дршка на правото не продефилираа 
неколку познати фаци, кои последниве 
десетина години на разни начини се 
оби дуваат преку дејноста на невлади-
ниот сектор да ја промовираат или да ја 
инфилтрираат во јавноста стратегијата, 
односно доктрината на СДСМ. 

Тоа значи дека избраниците, ми сио-
нери на ОБСЕ, се истакнати приврзоци 
и приврзаници на СДСМ, кои притоа до-
бија некакви признанија за владеењето 
на правото во Македонија. 

Настан како настан нема да 
добие на значење доколку се 
прашате со што се издвоија 
имињата: Сашо Клековски, 
претставник на "Steering Com-
mittee", Зоран Јачев, 
претставник на "Steering Com-
mittee", Ѓунер Исмаил од 
"Steering Committee", Борјан 
Јовановски, од "Steering Com-
mittee", Исо Руси од "Steering 
Committee", Сашо Ордановски, 
претставник на "Forum Re-
search" итн. 

Податоците се добиени од 
менаџерската компанија, која 
ги наплатува услугите од ОБСЕ. 
Меѓутоа, круцијално е 
прашањето дали ОБСЕ избра 
политички партнер "за 
танцување" во Република 
Македонија, односно врз кои 
критериуми ги избра 
"истакнатите 
социјалдемократи" за 
најдобри членови за Клубот за 
поддршка на правото.

НОВА НВО 
ОРГАНИЗАЦИЈА ЗА 
"ПРИМАДОНИТЕ"

Настанот како настан немаше да до-
бие на значење доколку се прашате со 
што се издвоија имињата: Сашо Кле ков-
ски, претставник на "Steering Commit-
tee"; Зоран Јачев, претставник на "Steer-
ing Committee"; Ѓунер Исмаил "Steering 
Committee"; Борјан Јовановски, прет-
ставник на "Steering Committee", Исо 
Руси "Steering Committee"; Сашо Орда-
новски, претставник на "Forum Resear-
ch" итн. Податоците се добиени од мена-
џерската компанија, која ги наплатува 
услугите од ОБСЕ. Меѓутоа, круцијално 
е прашањето дали ОБСЕ избра поли тич-
ки партнер за "танцување" во Република 
Македонија, односно врз кои крите риу-
ми ги избра "истакнатите социјал демо-
крати" за најдобри членови за Клубот 
за поддршка на правото. Разгледувајќи 
ја позицијата која ја застапуваат горе-
спомнатите "невладини имиња", вед-
наш можеме да донесеме примарен за-
клучок дека партијата им нашла ново 
"фабричко прибежиште", кое покрај 
старите НВО организации, кои патем сè 
уште постојат и се занимаваат со она за 
што и можеби судски се регистрирани, 
сепак најде место за заслужните гра-
ѓани од втор политички ред.

Ова Соломонско решение ја отвора 
круцијалната тема - дали ОБСЕ отво ре-

но застана зад социјалдемократите, до-
дека САД го поддржува настојувањето 
на земјата за нејзиното зачленување во 
НАТО и ЕУ. Имено, ваквото политичко 
заземање на страна овозможува от во-
рање на едно друго прашање - дали Ев-
ропската унија ја гледа Република Ма-

НУЛТА ТОЛЕРАНТНОСТ

Почитување на владеењето на 
правото е цел на кампањата за јав-
на свест, која деновиве ја поч на 
Ми сијата на ОБСЕ во Скопје. 

"Кампањата е планирано да до-
сегне до широката публика пре ку 
телевизиите, пишаните ме диуми 
и рекламните билборди. Исто та-
ка, ќе бидат вклучени се минари и 
работилници за уче ници и за сту-
денти.

Фактот дека локалните медиу-
ми ги користат своите ударни тер-
мини за емитување сооп ште нија 
од јавен карактер е многу ох раб-
рувачки. Би го нарекол ова важна 
инвестиција во иднината на оваа 
земја", изјави на про мо цијата ам-
басадорот Џорџо Ра ди кати, главен 
на Мисијата на ОБСЕ во Ма ке-
донија.
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ОБСЕ ТАНЦУ   ВА СО СДСМВА СО СДСМ

ниот НВО лидер за борба против ко руп-
цијата во РМ, но откако му падна мас-
ката тој самиот ре че дека го до живеал 
врвот од кариерата и сега ќе плива во 
други води. Меѓутоа, крвта не е вода, 
така што илегалниот кам бек во невла-
диниот сектор значи ново ангажирање 
на Зоран Јачев кој, да потсетиме не при-
суствуваше на на ста нот на доделу вање-
то на признанијата на ОБСЕ. Тоа значи 
дека прегрупирањето на сдсмовските 
кадри во невладиниот сектор значи 
под  готовка за идната из борна година, 
или медиумски атак за симнување на 
власта и нејзината коа ли ција. Според сè 
ова, борбата за вли ја нието врз НВО 
организациите во РМ станува мошне 
инте ресна, бидејќи т.н. невладин сектор 
од секогаш бил голем фактор за прогла-
сување и за из дигнување на власта до 
небо или за замајување на јавноста со 
непотврдени аргументи и инфор ма ции.

НЕПРОМЕНЕТА 
ИНСТИТУЦИЈА

Во овој меѓународен круг не е јасна 
позицијата на ОБСЕ, која и самата скита 

од сибирската тајга па сè до немирниот 
Балкан, каде ќе се случуваат интересни 
геостратешки и политички помес ту ва-
ња. Тоа значи дека американската на-
дво решна политика го напушта кор ми-
лото на оваа меѓународна организација 
и сè повеќе се концентрира во ре фор-
мите на Алијансата, каде се проценува 
дека ќе може да се диктира темпото на 
својата надворешна политика. Кризата 
на ОБСЕ е паралелна со функцио ни ра-
њето на ООН, која како "мајка" не од го-
вори на современите политички пре-
дизвици. Имено, ОБСЕ и ООН сè повеќе 
стануваат небитен меѓународен фак-
тор, чија судбина е неизвесна. 

Организација за безбедност и со ра-
ботка на Европа е меѓународна ин сти-

ЛОГИСТИЧКА БАЗА НА ОНА

"Живееме во испреплетен свет и 
би било наивно да се верува дека 
косовската криза не се прелеа во 
Македонија. Кога зборуваме за 
влијанието на Косово врз кон-
фликтот во 2001 година, многу е 
јасно дека постоеше. Но, за да 
зборувам како тоа се мате рија-
лизираше, би требало да шпе-
кулирам. Тоа ќе биде огромна ра-
бота за историчарите и за ана ли-
тичарите во иднина. Тоа би сакал 
да го работам ако ми се даде мож-
ност. Јасно е дека Ко сово беше, 
барем, логистичка ба за на ОНА", 
изјави пред своето заминување 
од Македонија, Ха ралд Шенкер, 
експолитички со вет ник во Ми-
сијата на ОБСЕ во Скопје.

вработени, кои се ангажирани во опе-
рации на теренот, а има само 10 про-
центи класична администрација.

Таа е дефинирана и како регионална 
организација, која служи за рано пре д-
упредување, превенција на кон флик ти, 
менаџирање на кризи и пост кон фликт-
на рехабилитација. Нејзините 56 земји-
членки се од Европа, регионот на Кав-
каз, Централна Азија, Северна Аме рика, 
но всушност го опфаќа пого ле миот дел 
од северната хемисфера од Зем јината 
топка. Оваа организацијата била соз-
дадена во време на т.н. Студена војна, 
како форум Запад-Исток. ОБСЕ името го 
доби во јануари 1995 година. Во овој 
момент има 56 земји-членки и 11 земји 
се во функција на партнери.

кедонија во своето семејство, па пора-
ди тоа од злото го избира помалото зло.

Иако ова е навидум проста мате ма-
тика, формулата на надворешната гео-
стратешка политика на ЕУ и на САД се 
крие во двојството во функцио ни ра-
њето на големите економски и поли-
тички сили, кое патем се крши околу 
вли јанието во Република Македонија и 
на Балканот.

КРВТА НЕ Е ВОДА
Доколку се анализира сегашната по-

ложба на наведените имиња - играчи 
во македонската невладина реторика, 
тогаш може да се забележи дека меѓу 
нив има и претставници на амери кан-
ската линија, која сè уште се врти околу 
нерешениот статус на Косово. Тука, пр ед 
сè, може да се истакне ангажирањето на 
двоецот Ѓунер Исмаил и Сашо Ор да-
новски, кои додека нормално функцио-
нираше групацијата "Форум", која го 
пре ферираше косовскиот лоби играч 
Ветон Сурои, а се знаеше под чија ди-
ректива тој ги влечеше конците во 
Приш тина и во нејзината поширока 
околина. Откако заврши оваа авантура, 
двоецот се фрли врз сега пропадната 
опција "Транспарентност Македонија", 
која сега се натпреварува со "Транс па-
рентност-Нулта Ко рупција", НВО при-
бежиште на најпоз натата професорка 
од Полициската академија, Слаѓана Та-
сева. Во "Steering Committee" се крие 
името на "иле гале цот" Зоран Јачев, кој 
до пред неколку години беше најповика-

РУСКО "ЊЕТ" ЗА ОБСЕ
Во знак на протест против од-

несувањето на руските власти, 
Организацијата за европска без-
бедност и соработка ОБСЕ, нема 
да испрати набљудувачи на из-
борите во Русија. Во офици јал-
ното соопштение на органи за ци-
јата стои дека тие не се во сос-
тојба да ги набљудуваат изборите 
закажани за 2 декември. Тие кри-
тикуваат дека 70 нивни набљу-
дувачи сè уште не добиле руски 
визи, како и дека со властите има-
ат спор околку бројката на мо ни-
торите. 

Русија сака да дозволи влез на 
вкупно 400 меѓународни мо ни-
тори, што според ОБСЕ и САД не 
е доволно. За споредба, на па-
рламентарните избори во 2003 
година во Русија имало 1.200 ме-
ѓународни набљудувачи.

туција, која претставува некој вид фо-
рум за политички дијалог, а за своја цел 
ја има избрано безбедносната ста би-
лизација на регионот, но со помош на 
демократски средства и демократско 
владеење. ОБСЕ има повеќе од 3.500 
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