Ш Т РА Ј К У В АЧ И Т Е Ј А О Т В О Р И Ј А
Сосема е јасно дека
времето на избувнувањето
на стечајните протести не е
случајно избрано. Веќе и на
врапчињата им е јасно дека
наскоро нè очекува
одржување на вонредни
парламентарни избори. Но,
она што останува нејасно е
однесувањето на Владата,
или подобро речено на дел
од владините партнери, кои
овие протести сакаат да ги
искористат за уцена,
покажување став или, пак,
едноставно за кокетирање
со граѓаните. Неспорен е
фактот дека премиерот
Никола Груевски под еден
покрив живее со коалициони
другари, чиј куќен ред често
се нарушува. И за тоа не
знаат само тие, туку и сите
останати соседи, кои
приказната за поместениот
куќен распоред ја
прераскажуваат различно.
Разноликоста на партнерите
во Владата, кои речиси по
ниедна основа не се
совпаѓаат, ја прави
ситуацијата уште
повжештена, и тоа токму
сега во предиграта на
изборите, кога секој од
нив е свесен дека е
време за отчет.
Пишува:
Магдалена АНДОНОВСКА

енес доцнев на работа. Се успав.
Ништо страшно ниту, пак, ново,
ми вели еден мој пријател, со кого
во речиси вечерните часови заедно се движевме пеш кон дома. Но,
страшно е ова, потенцира. Страшно е
кога мора дома да се враќаш пеш, или
ептен да задоцниш наутро на работа, само
затоа што си го промашил слободниот
термин на движење. А уште пострашно е
што тој слободен термин на движење ти
го определиле штрајкувачи. Значи, не
Министерството за транспорт и врски,
поради изградба на некој објект или поправка на некоја улица или, пак, воопшто Владата, која решила да воведе некои
нови мерки (иако тоа е мерка од некое
друго време), туку група незадоволни
граѓани, популарно наречени стечајци.
И јас сакам да одам во пензија! Го завршува разговорот мојот сопатник.
Размислувам за тоа што го рече. Глав-
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ниот град на нашата т.н. метропола минатата седмица навистина ја мина во сообраќаен хаос. Транзициона слика која,
по сè изгледа, во нашава држава никако
не може да избледе. Сликари на најновото фото-хаос се станарите од Жена парк,
од центарот на градот, кои по една година домување во шаторите одлучија да
се префрлат на улица, и да ги блокираат
главните крстосници на метрополата. Нивниот таргет беа Владата и Собранието на
Република Македонија, каде се надеваа
дека ќе им се реши долгогодишната агонија.
Тешкотијата на овие луѓе неспорно
дека е голема. Всушност, тоа се гледа и
од нивните лица. Но, неспорен е и фактот дека барајќи ја својата правда, за само
една седмица, тие успеаја да направат
армија незадоволни граѓани, жители на
главниот град. Метежот кој со часови го

ЗА ЧИЈА СЛОБОДА ПРОТЕСТИРА
ЛИДЕРКАТА НА ОПОЗИЦИЈАТА?

ПАРТИЈА СТЕЧАЕН

ВО МЕЃУПАРТИС
предизвикуваа по улиците речиси и ја
стави во втор план причината поради
која ги блокираа улиците. А тоа е пензија. Иста таква каква што бара мојот
пријател, иако не е стечаен работник.
Но, затоа е хронично заморен од транзицијата, како и поголемиот дел од граѓаните на Република Македонија, кои секојдневно "штрајкуваат" во своите домови, пред тв-приемниците, кога ќе слушнат дека се зголемува цената на основните производи. Но, не одат вистински
да штрајкуваат пред Владата или Собранието, туку чекаат избори за да го кажат
својот став.
Случајно ли секогаш пред избори
имаме штрајкови? Случајно ли секогаш
предизборната кампања почнува со немири меѓу граѓаните? Случајно ли секогаш опозицијата е со нив на барикадите?
Случајно ли секогаш опозицијата им ветува дека ќе го реши нивното барање,
веднаш штом ќе дојде на власт?
Не, во оваа држава никогаш ништо не
е случајно!

СОБРАНИСКИ
КОКЕТИРАЊА?
Сосема е јасно дека времето на избувнувањето на стечајните протести не е
случајно избрано. Веќе и на врапчињата
им е јасно дека наскоро нè очекува одржување на вонредни парламентарни
избори. Но, она што останува нејасно е
однесувањето на Владата, или подобро
речено на дел од владините партнери,
кои овие протести сакаат да ги искористат за уцена, покажување став или, пак,
едноставно за кокетирање со граѓаните.
Токму затоа прашувам дали можеме да
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ПЕТКОВСКИ И НАТАМУ
"СПИЕ" НА СТЕЧАЈЦИТЕ!
зборуваме за сериозна криза во Владата
на Република Македонија? Да. Доколку
судиме според последните случувања
на нашата политичка сцена, тогаш дефинитивно можеме да заклучиме дека
владините коалициони партнери веќе
јавно почнуваат да го покажуваат своето
нетрпение. Поразителен е фактот што
тоа се прави низ призмата на една транзиционо поразена генерација на луѓе,
кои лицитирајќи со своите стечајни барања, не можат да видат дека низ нив се
спроведува класична трговија. За пазарот да биде поголем, во покерот се вклучува и опозицијата, која всушност е најодговорна за нивната ситуација. Но, таа
е опозиција. Работа й е да ветува, се
разбира, потоа да не исполнува, бидејќи
СДСМ тоа го прави со години наназад, и
тоа со иста група луѓе - стечајци кои самата таа ги создаде.
Но, што прави ДПА, која во Собранието еднаш крева два прста за нивниот
закон, а ден подоцна се повлекува? Едноставно. Покажува сила пред своето гласачко тело, презентирајќи се како коали-

П Р Е Д И З Б О Р Н АТА К А М П А Њ А !

ТАЧИ СО СЕРИОЗЕН ПРЕКОР ЗА ГРУЕВСКИ!

ПОКЕР КАКО ВОВЕД

КАТА ТРГОВИЈА!
ционен партнер, без кој Владата не може
да функционира, но и се пазари со премиерот Никола Груевски, главно, за министерски места. Сосема свесна за своето ниско котирање меѓу граѓаните, и веројатно соочена со фактот дека ДУИ има
двојно поголем рејтинг од неа, што за
изборите драстично може да се проектира во пратенички мандати, ДПА ги користи своите последни трикови. На маса
го отвора, по кој знае кој пат, т.н. "Мајски
договор", кој е основа за функционирање
на ВМРО-ДПМНЕ и опозиционата ДУИ.
Овој пакет, кој не е нов, но затоа е болен
за владините партнери, веројатно ќе отвори ново поглавје на перформанси за
лидерот на ДПА, Мендух Тачи, кој соочен
со фактот дека трикот со партиските оставки не го даде бараниот резултат, својот излез за покачување на рејтингот ќе
го бара токму овде. Кокетирањето со албанските барања секогаш минувало кај
албанското гласачко тело, но прашање е
дали Тачи тоа умее да го прави, барем
половина добро како што тоа го правеше неговиот претходник Арбен Џафери?
Најискусен во оваа политичко-стечај-

на папазјанија очигледно е лидерот на
новите социјалдемократи Тито Петковски, кој всушност и дополнително ја подгреа атмосферата во шаторите, презентирајќи закон за нив, кој веќе неколку
месеци е заглавен во собраниските рафтови. Неговото "воскреснување" дојде
токму во момент кога и опозиционата
СДСМ излезе речиси со идентичен законски предлог. За случајноста да биде поголема во исто време се побара законите да бидат ставени на собранискиот
дневен ред, се разбира, по итна постапка. Но, што во оваа ситуација прави
ВМРО-ДПМНЕ?

ВРЕМЕ Е ЗА ОТЧЕТ!
Владејачката ВМРО-ДПМНЕ се чини
дека кризата во Владата ја следи отстрана. Како тоа да се случува во некоја
друга Влада, во која тие не учествуваат!
Сосема се во право кога станува збор за
стечајците. Истиот став кој Груевски го
има денес, го имаше и пред петти јули,
односно пред да ја освои власта, и тоа й

го соопшти на јавноста, меѓу која и на
стечајниот лидер Стојанов. Но, проблемот повторно се отвора, овој пат директно пред вратата на Груевски, и тоа со помош на неговите коалициони партнери
од власта. Не дека станува збор за проблем кој е од голем калибар и не може да
биде надминат, но сепак е проблем кој
со себе носи порака, која е доволно ризична за да не биде сериозно сфатена.
Неспорен е фактот дека премиерот
Никола Груевски под еден покрив живее
со коалиционите другари, чиј куќен ред
често се нарушува. И за тоа не знаат само
тие, туку и сите останати соседи, кои приказната за поместениот куќен распоред
различно ја прераскажуваат. Разноликоста на партнерите во Владата, кои речиси по ниедна основа не се совпаѓаат,
ја прави ситуацијата уште повжештена, и
тоа токму сега во предиграта на изборите, кога секој од нив е свесен дека е
време за отчет. А токму тоа дополнително
ги трауматизира партиските функционери,
бидејќи соочувањето со фактите за она
што го направиле во изминатиот временски период, е ситуација која комплетно ја
отвора голата вистина. Бришаниот простор во кој ќе се најдат нема да биде најпријатен за дел од политичките субјекти
од власта, пред сè, поради фактот дека
ќе се соочат со некогаш искажаните ветувања, можностите и секако резултатите, за кои сè уште не се знае како ќе
бидат примени од гласачкото тело.
Токму затоа почнува трката за лицитација. Средбите со граѓаните се неопходни, но се премногу нашминкани за
да бидат вистинити. Или подобро речено секој од нив прво ја посетува својата
сопствена база, која за почеток треба да
го даде првиот сигнал за општото расположение, односно да ја долови моментната атмосфера на теренот, а потоа да се
оди понатаму. Во меѓувреме, веројатно
повторно ќе бидеме изненадени со некоја нова анкета во која, се разбира, ќе
има разочарани, наводно изненадени и
доволно "упатени" во резултатите за рејтинзите на политичките партии, кои треба да ја дадат сликата за нивното актуелно движење во моментов. Се разбира,
за очекување е да видиме бројки кои ќе
бидат комплетно различни од една до
друга анкета, но вистината е во тоа кој ја
изработил, и уште поважно, на чие барање, бидејќи според барањата се добиваат и резултатите!

