Членовите на
Здружението на
безбедносните сили
"Достоинство" одамна ја
сфатија политиката на
меѓусебно партиско
надмудрување.
"Не можам да се
помирам дека за законот
сега ќе одлучуваат оние
кои во 2001 година се
бореа против државата",
истакна Стојанче Ангелов,
претседател на
"Достоинство."
"Не е точно дека нема
пари во Буџетот. Само да
Ве потсетам, една восочна
фигура чини повеќе од три
ипол милиони евра, а јас
сум убедена дека и Питу и
Гоце и Пенко и Јане
Сандански и Ченто ќе
бидат многу позадоволни
наместо нивните восочни
фигури по углед на
комерцијалната уметност
на Мадам Тисо, овие луѓе
да ги добијат тие
пари", вели Роза Топузова Каревска, ЛДП.
Пишува: Жаклина МИТЕВСКА

З

аконот за посебните права на
припадниците на безбедносните
сили на Република Македонија и
на нивните семејства не помина во законодавниот дом. Но, и покрај ваквиот
епилог на собраниската седница, бранителите нема да протестираат, правата
ќе продолжат да ги бараат на законски
начин, затоа што, како што рече нивниот претставник, Стојанче Ангелов, претседател на "Достоинство", "ние сме бранители и го чуваме редот и поредокот".
Сепак, постапките на народните избраници во законодавниот дом покажаа дека тие Предлог-законот го искористија за евтин политички маркетинг
и за меѓусебно препукување. А, апсурдноста е во тоа што овој пат Законот го
поддржа опозицијата, двајца пратеници
на ВМРО-ДПМНЕ гласаа за Законот, останатите беа воздржани, ДУИ беше против, а ДПА не присуствуваше на седницата.
Законот не доби зелено светло во
македонското Собрание, но не го уништи достоинството на македонските бранители. Напротив, тоа е уште еден срам
за македонските законодавци, зашто на
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НЕМА ДА ПРОТЕСТИРАМЕ, БИДЕЈЌИ НИЕ СМЕ БРАНИТЕЛИ
И ГО ЧУВАМЕ РЕДОТ И ПОРЕДОКОТ, СТОЈАНЧЕ АНГЕЛОВ
ваков начин им се оддолжија на оние
кои во 2001 година загинаа, и на оние
кои ги ризикуваа своите животи за тие
денес да седат во собраниските фотелји.

ИЗИГРАНИ
Луѓето од Здружението "Достинство"
одамна ја сфатија политиката на меѓусебно партиско надмудрување и свесни
се за начинот на кој по завршувањето
на воениот конфликт, беа третирани и
од страна на власта и од страна на опозицијата, а како што посочи и Ангелов,
нивното деградирање почнало во 2002
година, но продолжува и денес, кога
најдобрите полицајци се во куќарките
околу Собранието.
"Повторно ќе ги прашам сите пратеници во Собранието на Република
Македонија, зошто од 31 март до сега
никој не нè побара за детаљно да го
образложиме нашиот Предлог-закон и
да ни се укаже каде тоа ние грешиме и
кои одредби навистина ќе го уништат
Буџетот на РМ? А, сега против нас повторно, по кој знае кој пат, почна да
работи пропагандната машинерија. Некој се обидува да ја убеди јавноста дека
нашите барања ќе ја банкротираат државата, но сè додека има новинари кои
својата професија ја сфаќаат како да е
најстарата професија на светот ќе трае
и новата хајка против нас која почна
овие денови", потенцира Ангелов.
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Претседателот на "Достоинство" се
осврна и на тоа што се случувало во
2001 година и на тоа што сè уште не е
дефинирано - дали тоа беше конфликт
или војна?
"Имаше - дополнува Ангелов - вооружени борби, а не беше прогласена воена состојба. Припадниците на резервниот состав беа повикувани на воени
вежби, а завршуваа во зоните опфатени
со борбени дејства. Припадниците на
вооружените сили учествуваа во борба
против вооружените албански екстремисти, кои сакаа да отцепат дел од територијата и да ги нарушат независ-

За припадниците на безбедносните сили и за членовите на нивните
семејства во Предлог-законот се
бараше: ослободување од учество
со лични средства при користење
здравствени услуги, царински и даночни олеснувања, вработување,
станбено згрижување, еднократен
паричен надоместок, права од областа на образованието, надоместок
за рехабилитација, работен стаж во
двојно траење, семејна пензија, остварување на предвремена пензија,
најниска пензија, сместување во старечки домови, обележување на местата каде загинале припадници на
безбедносните сили и одликувања.

О Н О Т З А П О С Е Б Н И Т Е П РА В А Н А
СЕМЕЈСТВА

СТО ВОСОЧНИ ФИГУРИ
ЦЕ И ЈАНЕ, ОТШТЕТА ЗА
ИТЕЛИТЕ
Раководството на Здружението
одлучи да формира посебна фондација во која неговите членови,
но и сите граѓани ќе можат да
уплатат средства кои, пред сè, ќе
бидат наменети за воените инвалиди и за семејствата на загинатите,
кои имаат судски пресуди со кои се
задолжени со законска затезна
камата да ги вратат парите добиени
како надоместок на нематеријална
штета за изгубено здравје и изгубен син, изгубен татко, изгубен
брат... Исто така, раководството на
локалните ограноци на Здру жението, таму каде што тоа е можно,
ќе побара помош и од претставниците на локалната самоуправа,
градоначалниците, советниците итн.

"Претседателот на Владата одвои
време да се сретне со муслиманските аџии кои заминаа на аџилак
во Мека, а не одвои време да се
сретне со нас - припадниците на
безбедносните сили. На седница на
Собранието на која се расправаше
за нашиот Предлог-закон прифатив
да ги повлечам сите одредби од
Предлог-законот кој ќе го оптовареле Буџетот. Но, Собранието не го
послуша мојот апел да ја прекине
седницата за да се каже кои одредби ќе чинат многу, за јас како
овластен претставник на предлагачот да можам да ги повлечам и
Предлог-законот да биде изгласан
во форма каква што ќе му одговара
на мнозинството во Собранието",
изјави Стојанче Ангелов.
носта и суверенитетот на државата. Со
законот се решаваат правата на оние
кои го бранеа суверенитетот и интегритетот на Република Македонија од
вооружените албански екстремистички
групи. Колку ќе ја чини државата доколку одликува некој од бранителите.
Ниден припадник не е одликуван со

ПРИПАДНИЦИТЕ НА ВООРУЖЕНИТЕ СИЛИ УЧЕСТВУВАА ВО
БОРБАТА ПРОТИВ ВООРУЖЕНИТЕ АЛБАНСКИ ЕКСТРЕМИСТИ
КОИ САКАА ДА ОТЦЕПАТ ДЕЛ ОД ТЕРИТОРИЈАТА И ДА ГИ
НАРУШАТ НЕЗАВИСНОСТА И СУВЕРЕНИТЕТОТ НА ДРЖАВАТА
никаков медал. Зарем ниту еден припадник во 2001 година не направи ниту
едно јуначко дело за да заслужи одликување? Ќе ги повлечам сите барања
кои ќе значат оптоварување на Буџетот
за 25 проценти. Молков - додава тој - е
за да не се наруши коалицијата со ДУИ.
Не можам да се помирам дека за законот сега ќе одлучуваат оние кои во
2001 година се бореа против државата.
Нашиот Предлог-закон нема да биде
изгласан, само за да не се налутат вооружените екстремисти поради кои се
боревме во 2001 година, вооружени
екстремисти кои сакаа да отцепат дел
од македонската територија".
Тој истакна дека бараат права само
за бранителите кои учествувале во воените дејства и дека тие не се 36.000, како што тврди Владата, туку 6.000, при
што негира дека за спроведувањето на
законот ќе бидат потребни 300 милиони
евра.

АПСУРД
Ангелов ја спомна и апсурдната одлука - семејствата на загинатите или воените инвалиди да го вратат надоместокот кој им бил даден од државата и тоа
со затезна камата.
"Во јануари 2006 година Врховниот
суд на РМ донесе апсурдна пресуда, според која семејствата на загинатите и на
воените инвалиди требаше со закон и
со затезна камата да ги вратат парите
кои ги добиле како нематеријален надоместок на штета за изгубено здравје,
изгубен татко, син, брат. Ваков апсурд
според кој некој неосновано се збогатил нема никаде во светот", посочи Ангелов.
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Роза Топузова Каровска од ЛДП, истакна:
"Не е точно дека нема пари во Буџетот. Само да Ве потсетам, една восочна
фигура чини повеќе од три ипол милиони евра, а јас сум убедена дека и Питу, и Гоце, и Пенко, и Јане, и Ченто ќе
бидат многу позадоволни наместо нивните восочни фигури по углед на комерцијалната уметност на Мадам Тисо,
овие луѓе да ги добијат тие пари".
Владо Бучковски од СДСМ, вели:
"Сега, наместо да се гледа сеир, треба нешто да се направи за тие луѓе.
Никој нема храброст од ВМРО-ДПМНЕ
да стане и да каже, да го погледне генералот, и да рече, генерале заради ова,
ова и ова вие не ја добивате нашата
поддршка. Ако сакаме национално помирување, треба да најдеме решение и
за бранителите и за семејствата на припадниците на ОНА. Иако ОНА не ги оствари првичните цели со оружје, ги оствари политичките цели. Оние кои државата ги повика да ја бранат сега се
фрлени на маргините. Потребно е решение и за едните и за другите".
Рафиз Алити од ДУИ, образложувајќи
го тоа зошто нема да го поддржат Законот рече:
"Свесни сме дека конфликтите секогаш завршувале со политички договор.
И конфликтот во 2001 година заврши со
договор, кој беше компромис за сите
граѓани на Република Македонија. Не е
в ред да добиваме политички поени и
да играме со чувствата на населението.
Несреќата е во тоа што ниту волците,
ниту лавовите, ниту орлите, не го
потпишале документот за помирување,
политиката ја водеа лисиците".

