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Пишува: 
Магдалена АНДОНОВСКА

П Р Е Д И З Б О Р Н А  А Т М О С Ф Е Р А  З АЧ     И Н Е Т А  С О  Ш Т Р А Ј К О В И !П Р Е Д И З Б О Р Н А  А Т М О С Ф Е Р А  З АЧ  
Секоја држава има свои 

проблеми. Овде, кај нас, 
"проблем" е тоа што 
проблемите се зголемуваат 
или настануваат во период 
пред избори, односно кога 
гласачкото тело е 
најчувствително, и кога токму 
поради нив може да се случи 
да се донесе одлука 
спротивна на сопствената 
желба. Затоа е потребно итно 
смирување на ситуацијата, со 
што ќе се смират страстите на 
актерите во проблемот, и ќе 
се издејствува делумно или 
времено решение. 

Ваквиот зафат навидум 
изгледа тежок, особено ако 
станува збор за штрајк во 
образованието, но не смее да 
се заборави дека добар дел 
од гласачкото тело во 
Република Македонија 
потекнува токму од сферата 
на образованието и на 
културата. Можеби овие 
"потенцијални гласачи на 
Владата" не можат да 
направат пресврт во 
изборните резултати, но 
доволно е да ја заматат 
водата! Доволно е да одлучат 
да й се спротивстават на 
власта и да гласаат за 
опозицијата!? 

Несомнено, до вонредните 
парламентарни избори ДУИ 
на Али Ахмети беше 
најсилната албанска 
политичка партија во земјава. 
Но, откако стана дел од 
владејачкиот колач 
очигледно рејтингот на 
интегративците едноставно 
почна да се топи. По сè 
изгледа најголема улога 
одиграа внатрепартиските 
недоразбирања, кои 
последниве неколку месеци 

се доведени до точка на 
вриење. "Приказната" 

тргна од (не)назначувањето 
на партиските функционери 
за вториот и за третиот 
ешалон од оваа партија, кои 
за премиерот Никола 
Груевски не беа прифатливи 
поради нивното минато, 
бидејќи добар дел од нив беа 
команданти во поранешната 
ОНА. 

По неколкумесечните неуспешни 
преговори со ресорните минис-
терства, за образование и наука 

и за култура, вклучувајќи ја и севкупната 
Влада на Република Македонија, Син-
дикатот на образованието, културата и 
науката се одлучи за штрајк. Причината 
е позната, како и за секој штрајк - зго-
лемување на платите, подмирување на 
давачките за храна и за превоз и, се 
разбира, подигнување на досто инство-
то на вработените во овие институции. 

НИКОЛА ГРУЕВСКИНИКОЛА ГРУЕВСКИ АЛИ АХМЕТИАЛИ АХМЕТИ

МЕНДУХ ТАЧИМЕНДУХ ТАЧИ ИМЕР СЕЛМАНИИМЕР СЕЛМАНИ

ЗОРАН ЗАЕВЗОРАН ЗАЕВ ЈОВАН МАНАСИЕВСКИЈОВАН МАНАСИЕВСКИ
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СДСМ СТАРТУВА НОКАУТИРАНО, СДСМ СТАРТУВА НОКАУТИРАНО, 
ВМРО-ДПМНЕ СИЛНО, А СЕЛМАНИ ВМРО-ДПМНЕ СИЛНО, А СЕЛМАНИ 

ГИ "НЕРВИРА" ДУИ И ДПА!ГИ "НЕРВИРА" ДУИ И ДПА!

П Р Е Д И З Б О Р Н А  А Т М О С Ф Е Р А  З АЧ     И Н Е Т А  С О  Ш Т Р А Ј К О В И ! И Н Е Т А  С О  Ш Т Р А Ј К О В И !

Првиот ден од штрајкот, според претсе-
дателот на СОНК, Дојчин Цветановски, 
е успешен, бидејќи 93 отсто од училиш-
тата ја почитувале одлуката на Син ди-
катот за неодржување на настава, на-
спро  ти остатокот, кој се одлучи да зас-
тане зад Владата на Република Маке-
донија, односно да одржува настава во 
училиштата. Ваквата одлука, по сè из-
гледа, ја разгневи Владата, која излезе 
со најава за казнени мерки за оние учи-
лишта и директори, кои во своите ус-
танови ќе спроведуваат штрајк. Покрај 
тоа што раководството на школската 
установа ќе биде принудено да плати 
глоба во висина од три илјади евра, до-
колку го поддржува штрајкот, и носи-
телите на функциите, односно ди рек-
торите ќе бидат подложни на каз ну-
вање. За нив казната е смена од функ-
циите.

Ваквата хаотична ситуација во која 

Паралелно со штрајкот во образо-
ванието и во културата, се одвиваат и 
протестите на жителите на неколкуте 
села во близина на рафинеријата ОКТА. 
Тие со денови го блокираат функцио ни-
рањето на рафинеријата поради, како 
што потенцираа, неколкугодишните труе -
ња на воздухот и на почвата, поради 
зголемената употреба на сулфур. Не 
дека досега немало протести, но се чини 
дека овој пат жителите на овие села се 
решителни да направат нешто повеќе 
за себе и за помладите генерации. Ис-
трај ни се во одлуката да не попуштат, 
од носно да не поверуваат само на ве-
тувањата дека наскоро состојбата ќе се 
среди. Сепак, вицепремиерот Став рес-
ки во последен момент успеа да ги убе-
ди граѓаните да ги тргнат барикадите, 
но со напомена дека брзо ќе се делува. 
Останува да видиме. Значи, ситуацијата 
е во тек!

според многумина, се должи на од но-
сите меѓу ВМРО-ДПМНЕ и ДУИ, кои веќе 
една година не можат да најдат модус 
за решавање на ова горливо прашање. 
Партијата на Груевски ги поддржува 
бранителите кои се бореа во редовите 
на македонските безбедносни сили, но 
во исто време, за жал, мора да раз мис-
лува и на пакет мерки, со кој ќе бидат 
опфатени борците од некогашната ОНА, 
кои денес функционираат во рамките 
на владејачката ДУИ. Сè додека не се 
најде соломонско решение нема закон. 
Значи, ситуацијата не е решена!

Ова се само мал дел од главните 
поенти на случувања во Република Ма-
кедонија од минатата седмица, кои беа 
топ теми не само во медиумите, туку и 
меѓу граѓаните бидејќи, на еден или на 
друг начин, голем дел од нив се дел од 
овие теми. Секој од нив, на свој начин. 
И тоа не е спорно. Секоја држава има 
свои проблеми. Овде, кај нас, "проб-
лемот" е тоа што токму овие проблеми 
се зголемуваат или се појавуваат во пе-
риодот пред избори, односно кога гла-
сачкото тело е најчувствително, и кога 
токму поради овие "топ теми" може да 
одлучи спротивно од сопствената жел-
ба. Затоа е потребно итно смирување 
на ситуацијата, со што ќе се смират и 
страстите на актерите во проблемот и 
ќе се издејствува негово делумно или 
времено решение. Ваквиот зафат нави-
дум изгледа тежок, особено ако станува 
збор за штрајк во образованието, но не 
смее да се заборави дека добар дел од 
гласачкото тело во Република Маке-
донија потекнува токму од сферата на 
образованието и на културата. Можеби 
овие "потенцијални гласачи на Владата" 
не можат да направат пресврт во из-
борните резултати, но доволно е да ја 
заматат водата! Доволно е да одлучат 
да й се спротивстават на власта и да 
гласаат за опозицијата!? Токму затоа е 
потребен разговор. Токму затоа се по-
требни преговори, кои ќе можат да 
донесат решение, кое уште повеќе ќе го 
подигне рејтингот на премиерот Ни ко-
ла Груевски!

АХМЕТИ МЕЃУ 
БОРЦИТЕ И ВЛАДАТА!

Времето на изборите секогаш е проб-
лематично. Понекогаш поради акту ел-
ната политичка состојба во државата, а 

СЕЛМАНИ ОПКРУЖЕН СО ЕКСПЕРТИ!

Дополнително масло во огнот на ДУИ налева и појавата на но-
воформираната партија на поранешниот потпретседател на ДПА и 
поранешен министер за здравство од редовите на оваа партија, Имер 
Селмани, кој само за неколку месеци успеа кај себе да ги собере сите 
незадоволници од ДУИ, речиси цели општински комитети од ДПА, но и 
видни албански експерти од повеќе области. Токму имињата на овие 
експерти, од кои поголем дел се професори на Штуловиот универзитет, 
се базата од која треба да тргнат промените во сосема нов правец. 
Претерано е ако се каже дека Селмани ќе успее со својот нов политички 
субјект да ги собори и ДУИ и ДПА, но сосема е можно да оствари 
одличен изборен скор, со кој ќе ја наруши досегашната изборна 
математика на Ахмети и на Тачи.

се најдоа професорите и директорите 
на училиштата, кои буквално растргнати 
меѓу синдикалните барања кои длабоко 
во себе ги поддржуваат, но сепак й да-
ваат поддршка на Владата на Република 
Македонија, се чини дека најмногу ја 
почувствуваа родителите, особено оние 
чии деца ги посетуваат градинките. Ток-
му овие родители беа најзбунети. Од 
една страна, му даваа поддршка на 
штрај  кот, но од друга страна, пак, стра-
вуваа дека нивните деца би можеле да 
останат на улица доколку тој продолжи! 
Засега решение нема. И СОНК и Владата 
остануваат на својот став. Едните дека 
штрајкот ќе продолжи додека биде по-
требно, а другите дека како резултат на 
светската рецесија нема пари во Бу џе-
тот за зголемување на платите во об-
разованието и во културата за наред-
ната година. Значи, состојбата трае!

ОБРАЗОВАНИЕТО Е 
ГОЛЕМ ГЛАСАЧКИ 

ПОТЕНЦИЈАЛ!
Во исто време, во Собранието на 

Република Македонија не се усвои за-
конот за бранителите од 2001 година, 
кој го поднесе Здружението на бра ни-
телите "Единство". По жолчната меѓу-
пратеничка дискусија народните избра-
ници од редовите на СДСМ и на ЛДП 
одлучија да го поддржат овој законски 
проект, наспроти пратениците од албан-
ските ДУИ и ДПА, кои гласаа против. 
Владејачката ВМРО-ДПМНЕ, пак, на го-
лемо изненадување воопшто не се вклу-
чи во дискусијата и одлучи да биде воз-
држана. Ваквиот расплет на настаните, 
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некогаш поради вонредните ситуации 
кои настануваат во овој период. Во тој 
"вакуум" Владата може да донесе зна-
чајни одлуки, кои подоцна можат да би-
дат пресудни за денот на гласањето. 
Всушност, токму тие се и реперот за рас-
положението на граѓаните, од кој по-
доцна се градат и имиџот и рејтингот на 
политичките партии. Во моментов нај-
висок рејтинг и натаму има ВМРО-ДПМНЕ, 
односно нејзиниот лидер Никола Гру-
евски кој, судејќи според бројката на 
довербата која ја ужива кај граѓаните, 
би требало без проблем да ги добие 
претстојните локални и претседателски 
избори, наспроти рејтингот на опо зи-
цијата, кој и натаму е во стагнација и не 
дава можност за добар скор! Се раз-
бира, ова важи за македонските поли-
тички партии, бидејќи во албанскиот 
политички блок ситуацијата воопшто 
не е чиста, односно значајно е изменета 
од онаа пред вонредните парла мен тарни 
избори. Овде веќе не можеме да ка-
жеме дека станува збор за чисто вла де-
јачка или, пак, за опозициона партија.

До вонредните парламентарни избо-
ри ДУИ на Али Ахмети несомнено беше 
најсилната албанска политичка партија 
во земјава, со многу поголем рејтинг од 
онаа на Мендух Тачи, која успеваше да 
се одржи цврсто на врвот на листата и 
во опозиција. Но, откако стана дел од 
владејачкиот колач очигледно рејтин-
гот на интегративците едноставно поч-
на да се топи. За тоа има многу причини. 
По сè изгледа најголема улога одиграа 
внатрепартиските недоразбирања, кои  
последниве неколку месеци се дове-
дени до точка на вриење. "Приказната" 
тргна од (не)назначувањето на пар-
тиските функционери за вториот и за 
третиот ешалон од оваа партија, кои за 
премиерот Никола Груевски не беа при-
фатливи поради нивното минато, би-
дејќи добар дел од нив беа команданти 
во поранешната ОНА. Ова неназ начу-
вање или чувањето на списоците во 
фиока од страна на премиерот за ба-
зата на ДУИ претставува сериозен проб-
лем, кој несомнено се ефектуира врз 
претседателствувањето на лидерот Али 
Ахмети. Претседателот на ДУИ, како ни-
когаш досега, е ставен во шах-мат по-
зиција, чија ерупција најве ро јат но ќе се 
случи во периодот пред ло калните из-
бори, кога треба да се назна чуваат кан-
дидатите за локални ше фо ви.

СДСМ ТЕШКО ДОАЃА 
ДО КАНДИДАТИ!

Дополнително масло во огнот на ДУИ 
долева и појавата на новоформираната 
партија на поранешниот потпретседател 
на ДПА и поранешен министер за здрав-
ство од редовите на оваа партија, Имер 
Селмани, кој само за неколку месеци 
успеа кај себе да ги собере сите неза-
доволници од интегративците - ДУИ, ре-
чиси цели општински комитети од ДПА, 

но и видни албански експерти од по-
веќе области. Токму имињата на овие 
експерти, од кои поголем број се про-
фесори на Штуловиот универзитет, се 
базата од која треба да тргнат проме-
ните во сосема нов правец. Претерано 
е ако се каже дека Селмани ќе успее со 
својот нов политички субјект да ги со-
бори и ДУИ и ДПА, но сосема е можно 
да оствари одличен изборен скор, со 
кој ќе ја наруши досегашната изборна 
математика на Ахмети и на Тачи.

Појавата на Селмани е проблем не 
само за Ахмети, туку и за неговиот до-
вчерашен партнер ДПА, од кој успеа да 
собере значаен број членови, кои ток-
му со него очекуваат да се направат ба-
раните промени во таканаречената ал-
банска кауза. Вака поставените коцки 
не даваат слика за еден победник или, 
пак, за фаворит за претстојните локални 
избори, туку напротив борбата во ал-
бан скиот политички кампус по сè из-
гледа ќе биде многу потешка отколку 
на сите претходни избори кои, за жал, 
повторно ја оставаат отворена опцијата 
за насилство на изборите!?

Но, и во македонскиот политички 
блок ситуацијата не е цвеќе, особено 
кај опозицијата, која се соочува со тоа 
да не може да најде сериозен кандидат 
за претседател на Република Маке до-
нија и за градоначалник на Скопје. Спо-
ред нашите извори, неколкумина непар-
тиски личности, пред сè, професори од 
факултет, на кои од страна на СДСМ им 
било понудено да бидат кандидати за 
овие две функции без двоумење го од-
биле нејзиното раководство. Токму за-
тоа најголемата опозициона партија нај-
веројатно ќе биде принудена за овие 
две клучни фотелји на претстојните из-
бори да се потпре исклучително на пар-
тиски кадар, со кој неминовно ќе ги за-
губат изборите!?

МАЛИТЕ ПАРТИИ И 
НАТАМУ КАКО 

САТЕЛИТИ
СДСМ е во тешка криза. Тоа е вид-

ливо не само од рејтинзите и од ак-
туелните испитувања на рејтингот на 
партиите и на политичарите, туку и по 
нивното внатрепартиско функцио ни ра-
ње. Поставувањето на градоначалникот 

на Струмица, Зоран Заев, за в.д. прет се-
дател на партијата никако не може да ги 
даде бараните резултати. Нема внатре-
партиско распоредување на силите, 
нема промена на носечкиот кадар во 
партијата, нема подмладување, едно-
став но нема никакви промени. Оваа 
стагнација на партијата несомнено ќе й 
донесе лош скор на изборите, иако 
челниците на СДСМ се свесни за оваа 
ситуација и токму затоа имаат намера 
да се концентрираат исклучително само 
на неколку општини, во кои сметаат 
дека можат да однесат победа.

ВМРО-ДПМНЕ е во подобра кон ди-
ција. Шансите да освои повеќе општини 
и градови низ државата се големи, исто 
како и апетитите на многумина, кои се 
гледаат како идни градоначалници. Ими-
њата се во подготовка, но сепак за 
местата ќе одлучат рејтинзите на лич-
ностите, наспроти тешките лобирања 
кои ги прават одредени актуелни гра-
доначалници, кои буквално ги користат 
сите партиски и натпартиски механизми 
за да добијат уште еден градона чал-
нички мандат! Многу веројатно е ВМРО-
ДПМНЕ за локалните избори да оди во 
коалиција со веќе постојните партнери, 
иако некои како, на пример, партијата 
на поранешниот министер за одбрана 
Лазар Еленовски, се обидува да се ста-
ви во вмровскиот воз. Истото го поса-
кува и неговиот поранешен сопартиец 
и поранешен вицепремиер Јанку лов-
ски, чија партија тешко функционира во 
базата.

Токму појавата на овие партии, кои 
излегоа од некогашната НСДП, се суб-
јектите кои се обидуваат да станат дел 
од коалицијата на Груевски. Наспроти 
партијата на Тито Петковски, која и она-
ка раслоена и поделена и натаму ос-
танува во сдсмовското јато, некогаш-
ниот долгогодишен партнер на Груев-
ски, Стојан Андов, кој се соочува со рас-
паѓање на сопствената партија (откако 
Зоран Крстевски се обиде да ја пре-
земе), на наредните избори планира да 
другарува со некогашниот непријател 
СДСМ, што не е случај со Либерално-
демократската партија. Тука ситуацијата 
е поинаква. Претседателот Јован Мана-
сиевски меѓу првите ја објави својата 
изборна програма, при тоа најавувајќи 
дека ЛДП конечно се одвојува од СДСМ и 
оди сама на изборите. За Скопје нивен 
адут останува Ристо Пенов!

Токму појавата на партиите кои 
излегоа од некогашната НСДП се 
суб јектите кои се обидуваат да 
ста  нат дел од коа ли ци јата на Гру-
евски. Нас про  ти партијата на Тито 
Петковски, која и она ка 
раслоена и поде лена и 
натаму оста нува во сдс-
мовското јато, ќе пос та-
пи и не когашниот дол го-
годи шен партнер на Гру-
ев ски, Стојан Ан дов, кој 
соочен со распа ѓање то 
на сопс тве ната партија 

(откако Зоран Крс тев        ски се оби де да ја 
пре зе ме), и на наредните из бори пла-
нира да дру гарува со некогаш ни от не-
пријател СДСМ. Тоа не е случај со Ли-
берално-демократ ска та партија. Тука 

ситуацијата е поинаква. 
Претседателот Јован Мана-
сиевски меѓу пр  вите ја об-
јави својата из борна про-
грама, при што најави дека 
ЛДП конечно се одвојува 
од СДСМ и сама оди на из-
бо рите. За Скопје нивен 
адут останува Ристо Пенов!

РИСТО ПЕНОВ НЕ СЕ ОТКАЖУВА ОД СКОПЈЕ!?


