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Разговорот го водеше:  
Кокан СТОЈЧЕВ

Н И Е  С È  Н И Е  С È  
У Ш Т Е  С М Е  У Ш Т Е  С М Е  
В О  Ц Р Н АТА  В О  Ц Р Н АТА  
Д У П К А  Н А  Д У П К А  Н А  
Б А Л К А Н О ТБ А Л К А Н О Т

Р А Д М И Л А  Ш Е К Е Р И Н С К А ,  П Р Е Т     С Е Д А Т Е Л К А  Н А  С Д С МР А Д М И Л А  Ш Е К Е Р И Н С К А ,  П Р Е Т  

Госпоѓа Шекеринска, според Ва ша-
та партија, предвремените избори 
во РМ го одложуваат решавањето 
на горливите проблеми на земјава, 
спорот со Грција, меѓународната 
положба и иднина на Македонија 
итн. Очекувате ли политичка пре-
свртница во однос на овие пра ша-
ња или и натаму се соочуваме со 
сериозна внатрешна и надворешна 
политичка криза?

ШЕКЕРИНСКА: Секако дека оче ку-
вам. Македонија на 1 јуни има избор. 
Мо же да избира меѓу продолжување на 
агонијата со натамошна изолација, или 

Не моравме, навистина 
немавме потреба да ја 
правиме оваа коалиција, ако 
не проценевме дека цената 
вредеше да се плати. А, кога 
се работи за државните 
интереси, нема висока цена. 
Од друга страна, пак, имаме 
коалиција во која на Груевски 
традиционални партнери му 
се Љубисав Иванов-Ѕинго, 
Павле Трајанов и Амди 
Бајрам. Е, со такви 
традиционални партнери 
навистина не би сакала да 
бидам во исто друштво. 
Коалицијата "Сонце" е 
комбинација на младост и 
искуство, на знаење и желба 
за работа. Тоа се луѓе со 
докажани резултати. Луѓе кои 
не бараат верба на слепо и не 
зборуваат за тоа што ќе го 
направат, туку тоа што го 
направиле. Врз основа на тоа 
ја бараат довербата на 
граѓаните. Нашите ветувања 
се "беса", гаранција дека ќе 
бидат исполнети.

Ме радува тоа што 
подеднакво и оние кои се 
наши поддржувачи, но и 
нашите опоненти, неподелено 
се согласуваат околу 
успешноста на нашите 
градоначалници. Тие луѓе 
веќе ја донесоа Европа во 
своите општини. Е, токму тоа 
е Европа, Струмица е Европа, 
Карпош е Европа. Сега е 
време и остатокот на 

Македонија да биде дел 
од Европа.

просперитетна европска иднина. Веќе 
две години тапкаме во место без по-
треба. Коалицијата "Сонце" не сака да 
влеземе во Европа заради Европа. Ев-
ропа значи сигурност, безбедност, еко-
номски развој. Погрешна беше поли ти-
ката на актуелната власт на зане мару-
вање на евроатлантските интегративни 
процеси, наводно на сметка на еко но-
мијата. Нема странски инвестиции без 
сигурност и безбедност. Нема странски 
инвестиции без Европската унија и без 
НАТО. Нема странски инвестиции во 
зем ја која реши да оди на избори на-
место интензивно да се обидува да вле-
зе во НАТО. И особено нема инвестиции 

во земја во која се пука за време на 
избори. 

Ваква Македонија й припаѓа на ми-
натото. Иднината ја чека Македонија и 
исто како во Србија, очекувам во на ша-
та земја пресврт, голем пресврт. Пре-
сврт за европска Македонија.

Односите во коалицијата "Сонце" 
се базираат на внатрепартиски 
пре говори или интереси, кои при-
донесоа за создавањето на овој 
политички блок. Дали доаѓањето 
на ЛП, на Стојан Андов, на НСДП, 
на Тито Петковски, носи соодветна 
политичка противтежа на сегаш-
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ната владејачка коалиција, која са-
ма ја избра опцијата - предвремена 
парламентарна битка?

ШЕКЕРИНСКА: Внатрепартиските 
од носи и пазарења немаат никаква 
врска со коалицијата "Сонце". Напротив, 
кризата во која се најде Македонија 
беше главната причина заради која до-
вчерашните политички ривали се нај-
доа во иста коалиција. Партиите кои ја 
сочинуваат коалицијата "Сонце" во раз-
личен временски период играле клуч-
на позитивна улога во развојот на Ма-
кедонија. Сме се наоѓале на различни 
страни, но сега нè обединија државните 
интереси. Тука особена чест сакам да 
им оддадам на нашите коалициони 
парт нери, кои решија да ги напуштат 
удобните позиции во власта и да му се 
придружат на СДСМ во борбата за ев-
ропска Македонија. Во борбата за Ма-
кедонија каква што ја сакаат 93 отсто од 
граѓаните.

 
Дали брзото приклучување во Ев-
ропската унија и во НАТО прет ста-
вува сигурна гаранција за продол-

црната дупка на Балканот.
Ние велиме Македонија за 6 месеци 

во НАТО и со старт на преговорите со 
ЕУ. Тоа не се празни фрази. Тоа значи 
токму интензивно забрзување на ре-
фор мите. Ние на граѓаните им ја нудиме 
нашата програма. Програма која не со-
држи шарени лаги како во "Преродбата 
во 100" или сега веќе не знам колку 
чекори. Програма која со само неколку 
решителни, големи, квантни скокови ќе 
донесе мир и стабилност, квалитетно 
об разование, реални, а не лажни суб-
венции во земјоделството, бесплатен 
пакет на услуги во јавното здравство, 
реален економски раст, намалување на 
инфлацијата, отворање нови работни 
места. Сè тоа значи Европа. Токму тоа 
значи европски стандард, реформи. Јас 
не ветувам нешто што не можам да го 
исполнам. И тоа го имам докажано. Ве-
тив кандидатски статус на Македонија за 
членство во ЕУ, се борев за тоа и го ис-
полнив. За сè што стои во нашата про-
грама гарантирам лично јас, но и целата 
наша коалиција. Токму таа програма 
значи Македонија во ЕУ и во НАТО за 6 
месеци.

Значи, ем добивме кандидатски ста-
тус, ем го зачувавме името. За разлика 
од мене, Груевски отиде во Букурешт со 
веќе дадена согласност за промена на 
името, а се врати и без покана за НАТО. 
Значи, ем го смени името, ем Маке до-
нија не е во НАТО.

Најголемата отстапка во однос на 
име то го направи токму Груевски во пр-
едвечерието на Самитот во Букурешт. 
Јас покажав како се сработува за Маке-
донија без отстапки и не дозволив да се 
доведеме во ситуација Грција да нè уце-
нува. Оваа власт, со својата погрешна 
политика го сработе ветото кое го до-
бивме од Грција.

Каков е ставот на СДСМ во однос 
на прашањето за името, кое во 
времето на владеењето на Вашата 
партија беше променето во БЈРМ, 
а сега за него се бараат нови оп-
ции, односно референдумско из-
јаснување?

ШЕКЕРИНСКА: Мислам дека ова 
прашање веќе го одговорив претходно. 
Ајде сега малку да разбиеме дел од 

жување на реформите во Маке-
донија и стабилна коалиција? Што 
ново ќе им понудите на гласачите?

ШЕКЕРИНСКА: Токму реперите за-
дадени од Европската унија значат ре-
форми. За да станеме дел од Унијата мо-
ра да ги завршиме реформите. Главен 
показател дека оваа власт најмногу се 
занимаваше со себе, а најмалку со ре-
форми е фактот дека две години не-
маме никаков напредок во евроат лант-
ските интеграции. Напротив имаме на-
за ду вање. Погледнете, Албанија е дел 
од НАТО, а ние не. Србија доби бес-
платни визи, додека ние сè уште сме во 

Во интерес на овој политички курс, 
дали СДСМ е подготвен за нови 
отстапки во спорот со Грција или 
ќе ризикува да си игра со нацио-
налниот интерес на македонскиот 
народ и со неговиот идентитет? 

ШЕКЕРИНСКА: Ајде малку да се вра-
тиме во неодамнешното минато. Јас во 
2005 година отидов во Брисел и се вра-
тив со кандидатски статус и со зачувано 
име. И тогаш Грција можеше да стави 
вето, но не го направи тоа. На власт бе-
ше истата националистичка и ирацио-
нална грчка Влада и сепак не добивме 
вето.

тезите на ВМРО-ДПМНЕ. Тоа дека СДСМ 
го сменил името и дека 17 години сме 
ние на власт. Како сосема да ги имаат 
заборавено осумте години на нивно 
владеење. Години на војни и економска 
пропаст. Години на безобразен грабеж. 
Години на Љубчо Георгиевски, Ламбе 
Арнаудов, Драган Даравелски, Мето-
дија Смиленски, Војо Михајловски и 
Никола Груевски. БЈРМ е само при вре-
мена и ако мене лично ме прашувате 
смешна референца за Македонија. Зна-
чи, тогашната Влада на СДСМ се со гла-
сила на име за привремена, а не трајна 
употреба. Име со кое Македонија влезе 
во ОН и го обезбеди својот опстанок ка-
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ко држава. Разликата на тоа име, со она 
на кое сега се согласи Груевски, е во тоа 
што ова име, кое Груевски сака да ни го 
подметне на референдум, ќе биде за 
трајна употреба. Македонската прего-
варачка позиција во однос на името е 
трајно и неповратно променета, а на 
тоа се согласи Груевски, сам, без да се 
консултира со никого, некаде во тем-
ните кабинети на власта.

И сега џабе му е референдум. Тој ве-
ќе кажал да за промена на името на др-
жавата.

Врз основа на тоа ја бараат довербата 
на граѓаните. Нашите ветувања се "бе-
са", гаранција дека ќе бидат исполнети.

Предвремените парламентарни 
избори, исто така, значат и пар тис-
ка пресвртница за СДСМ, односно 
дали по многуте внатрешни пре-
вирања односите се стабилизираа? 
Дали мамката која Вам ви претстои 
означува предизвик за новото мла-
до раководство!?

ШЕКЕРИНСКА: Нормално е една по-
ли тичка партија на избори да истрча со 
својата најдобра екипа во моментот. 
Листите беа премали за сите оние луѓе 
од нашата коалиција кои навистина 
подеднакво заслужуваа да бидат дел од 
идните пратеници.

Ме радува тоа што подеднакво и 
оние кои се наши поддржувачи, но и 
нашите опоненти, неподелено се со гла-
суваат околу успешноста на нашите гра-
доначалници. Тие луѓе веќе ја донесоа 
Европа во своите општини. Е, токму тоа 

Освен постојаниот коалиционен 
па ртнер ЛДП, кој долго време ја сл е -
ди политичката опција на СДСМ, 
друг стабилен политички опонент 
не може да се забележи во Вашата 
коалиција...

ШЕКЕРИНСКА: ЛДП е наш тради цио-
нален и мошне коректен коалиционен 
партнер. Како што веќе кажав, коали-
цијата со другите партии ја направивме 
загрижени за државните интереси на 
државата. Не моравме, навистина не-
мав ме потреба да ја правиме оваа коа-
лиција, ако не проценевме дека цената 
вредеше да се плати. А, кога се работи 
за државните интереси, нема висока 
цена.

Од друга страна, пак, имаме коа ли-
ција во која на Груевски традиционални 
партнери му се Љубисав Иванов-Ѕинго, 
Павле Трајанов и Амди Бајрам. Е, со 
такви традиционални партнери навис-
тина не би сакала да бидам во исто 
друштво.

Коалицијата "Сонце" е комбинација 
на младост и искуство, на знаење и жел-
ба за работа. Тоа се луѓе со докажани 
резултати. Луѓе кои не бараат верба на 
слепо и не зборуваат за тоа што ќе го 
направат, туку тоа што го направиле. 

ШЕКЕРИНСКА: Внатрешните сос тој-
би во СДСМ веќе поодамна се стаби ли-
зирани. Изборите немаат никава врска 
со тоа. На изборите само го мани фес-
тираме тоа единство. СДСМ има една 
многу голема вредност. Секогаш кога 
му било најтешко, од тоа излегувал по-
силен од било кога. Тоа се чувствува и 
сега. Партијата обединета, околу себе 
ги обедини и сите прогресивни и ев-
ропски сили во државата, сè со цел да 
се исполнат стратешките интереси на 
Македонија.

Нормално е дека изборите се пре-
дизвик за новото, младо раководство. 
Ова е нов тим, нов СДСМ, СДСМ за ид-
ните времиња. Мојот тим е желен за ра-
бота и докажување и воопшто не се ште-
ди. Токму новиот СДСМ е гарант за ев-
ропската иднина на Македонија.

На овие избори во оган ги фрлате 
најдобрите партиски кадри, вклу-
чувајќи ги и градоначалниците, кои 
од своите локални средини на-
правија регионални економски це-
нтри. Дали оваа опција претставува 
дел од новиот политички компас 
на СДСМ?

е Европа, Струмица е Европа, Карпош е 
Европа. Сега е време и остатокот на Ма-
кедонија да биде дел од Европа. На 1 
јуни Македонија ќе стане Европа.

Дали конечно лидерката на СДСМ, 
Радмила Шекеринска, пронајде св-
ој оригинален политички пат, кој 
всушност ќе најавува излегување 
од сенката на сегашниот прет се-
дател на РМ, Бранко Црвенковски, 
кој не крие дека ја поддржува Ва-
шата политичка опција, а сепак ос-
тави длабоки корени во парти јата?

ШЕКЕРИНСКА: Мислам дека темата 
е веќе депласирана. Црвенковски е 
претседател на Македонија и секогаш 
ќе има голема поддршка од СДСМ. Тој е 
поранешен претседател на партијата и 
нормално е да остави свој белег.

Денес, како што веќе кажав, СДСМ 
има нов тим. И еве денес новиот СДСМ 
е столбот на коалицијата "Сонце". Токму 
нашата стратегија за европска Маке до-
нија веднаш, а не по 5, 10 или 15 години 
е автентичната политика на новиот 
СДСМ. Тоа е нашата визија за Ма ке до-
нија, интегрирана, а не изолирана. Тоа е 
оригиналната политика на СДСМ и коa-
лицијата "Сонце".
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