МАКЕДОНИЈА ПРАВНО НАДИТРЕНА
ВО СПОРОТ ЗА ИМЕТО

ГРЧКИТЕ
П О С ТА П К И С Е
ОДНАПРЕД
С ТОКМЕНИ ВО
ЕВРОПСКИТЕ
ДОКУМЕНТИ

Р

епублика Македонија е правно
надитрена во спорот со Република
Грција... Она што го прави нашиот
јужен сосед е претходно скроено и стокмено во документите на Европската
унија... Станува збор за конфликт на
идентитети, при што и Грците претендираат на македонскиот идентитет, па
нормално е дека тој конфликт има длабоки корени и дека не може да се зборува за негово решавање, туку мора да
се зборува само за негова трансформација. Ова се дел од тезите на групата
студенти, но и на неколкуте универзитетски професори, меѓу кои и професорот Светомир Шкариќ, кои истражувањата и анализите за седумнаесетгодишниот спор со името ги преточиле

во книгата "Спорот за името".
"Нашиот пристап опфаќа повеќе
прашања. Навлегува во суштината на
односите. Не навлегуваме во конкретни
предлози, ниту се определуваме за кое
име, бидејќи за нас тоа е периферно
прашање. Наш интерес, пред сè, е тој
спор, или конфликт, да го искористиме
за продуктивни цели, да навлеземе подлабоко во историјата на Македонија,
да ги разоткриеме односите, позитивните и негативните аспекти во една подолга временска димензија меѓу Грција
и Македонија и целиот пакет проблеми,
сознанија да го свртиме кон Европската
унија и внатре да го вградиме како нова
цивилизација", вели професор Шкариќ,
при што посочува:
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Метју Нимиц има специјален
мандат, односно специјално
полномоштво, но нема право
да дава пакет во кој влегува
јазик, култура, графа во ООН за
припадност на население по
етничка структура итн... Каде
била нашата страна да приговара сите овие години за
пречекорување на мандатот на
Нимиц", коментира Димитар
Апасиев.
Пишува:
Жаклина МИТЕВСКА

"Тоа што е стокмено и артикулирано
во ОН е претходно верификувано и
артикулирано од органите на ЕУ. Тој
аспект ќе мора да се отвори пошироко,
за да се види таа геополитичка игра, од
една страна и, ние да можеме да знаеме
кои се вистинските актери во спорот,
од друга страна".
Димитар Апасиев, еден од студентите
кој учествувал во овој проект, вели
дека не само што сме правно надитрени
со Привремената спогодба и со документите кои потоа следуваат, туку и
специјалниот претставник Метју Нимиц
го пречекорил мандатот во однос на
преговорите за името. А како резултат
на тоа што македонската страна навреме не реагирала состојбата се комплицирала, односно таа премолчно дозволила од прашање за името преговорите
да прераснат во разговори за тоа како
ќе се нарекуваат нацијата, јазикот, културата.
"Метју Нимиц има специјален мандат,
односно специјално полномоштво, но
нема право да дава пакет во кој влегуваат јазикот, културата, графа во ООН
за припадност на население по етничка
структура итн... Каде била нашата страна да приговара сите овие години за
пречекорување на мандатот на Нимиц
кога тој ги давал сите овие предлози?
Кој молчи, значи се согласува. Значи,
ние го прифативме како обичај начинот
Нимиц перманентно да го пречекорува
мандатот и на тоа никој да не приговара,
а ние го прифативме како нешто нормално", вели Апасиев.
Проф. Шкариќ потенцира и дека преку книгата сакале да го откријат тоа што
не е откриено, а прашањето за конкретните решенија е прашање на политиката.
"Таа - дополнува тој - е легитимна за
тоа и таа ќе ја сноси одговорноста. Ако
имаат време да ја прочитаат книгата
убеден сум дека многу подлабоко ќе
размислуваат, кога ќе даваат одредени
конкретни предлози и наша порака би
било да не бидат под пресија на времето, туку проблемот да се сфати, да се
анализира за да се разбере и другата
страна, но и поширокиот контекст".

