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Пишува: Жаклина МИТЕВСКА
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Политичките партии во државава 
предвреме ја почнаа кампањата 
за претстојните локални и прет-

седателски избори. Иако до нивното 
одр жување (март 2009 г.)  остануваат 
уш те три месеци, политичарите ги поч-
наа прошетките по пазарите. 

Стартуваше и нивната веќе видена 
реторика и убедување на гласачкото 
тело како токму тие се најдобриот из-
бор за иднината на оваа држава. Овој 
пат нивната кампања е во знакот на 
десетката. Имено, десет тима на ВМРО-
ДПМНЕ ќе крстосуваат низ државата, а 
секој член на СДСМ ќе треба да донесе 
десет гласачи. Во очекување на одго-
ворот на прашањето кому ќе му биде 
среќна десетката, политичарите пов-
торно ги воведоа партиските пресметки 
и фалбите за (не) направеното во вре-
мето на нивниот мандат, како и вету ва-
њата за "брдата и долините", за "медот и 
млекото". Сега се засилени, иако рака 
на срце, во изминатиов 18-годишен пе-
риод од независноста на државата, тие 
никогаш и не престанале. Напротив, се 
интензивираат за време на изборните 
кампањи, кога гласот на народот за по-
литичките субјекти, е нешто свето, за на 
крај, кога ќе ја добијат неговата до вер-
ба, вообичаено да заборават што му ве-
тувале. 

Иако многу добро се сеќаваме на за-
белешките на меѓународниот фактор за 
предвременото почнување на из бор на-
та кампања, македонскиот политички 

Една од забелешките на 
меѓународниот фактор беше 
предвременото почнување 
на изборната кампања. Но, 
нашите политички субјекти 
и натаму остануваат глуви на 
ваквите препораки, односно 
си тераат по старо. Не сакаат 
да ја прифатат зададената 
лекција. Напротив, на неа се 
повикуваат само кога треба 
да се искритикува 
противникот. Истото го 
правеа и едните и другите, 
само од различен агол, 
односно кога беа власт и 
опозиција. Токму поради тоа 
добивавме критики во сите 
досегашни извештаи на 
Европската комисија, во 
однос на напредокот на 
Република Македонија, без 
оглед дали станувало збор 
за изборите, инцидентите 
или за немањето дијалог 
меѓу партиите.

естаблишмент си тера по старо. Нашите 
политички субјекти и натаму остануваат 
глуви на ваквите препораки. Не сакаат 
да ја прифатат зададената лекција. На-
против, на неа се повикуваат само кога 
треба да се искритикува противникот. 
Истото го правеа и едните и другите, 
само од различен агол, односно кога 
беа власт или опозиција. Токму поради 
тоа добивавме критики во сите до се-
гашни извештаи на Европската ко ми-
сија во однос на напредокот на Репуб-
лика Македонија, без оглед дали ста ну-
ваше збор за изборите, инцидентите 
или за немањето дијалог. 

Како и да е, карванот политичари ве-
ќе интензивно работи на терен, а ме диу-
мите станаа сервис на партиските пре-
сметки. 

ОБЈЕКТИВНОСТ
Владејачката ВМРО-ДПМНЕ најави 

де ка на овие избори ќе настапи со ди-
ректни, непосредни средби со граѓа-
ните, а нивниот концепт ќе се базира 
врз принципите за отчетност, прин ци-
пиелност и транспарентно работење. 
Велат дека како партија остануваат от-
ворени кон граѓаните. На претстојните 
локални избори ќе излезат со, како што 
велат, прецизни програми и конкретни 
проекти, во кои учествуваат домашни и 
меѓународни експерти, насочени кон 
решавање на проблемите на граѓаните, 
а ќе бидат во насока на создавање на 
современи и развиени општини. Ги оче-
куваат и сугестиите и идеите од гра-
ѓаните.

"Граѓаните мора да знаат за што ја 

даваат својата поддршка. Ние немаме 
намера да ги присилуваме гласачите, 
ниту еден по еден, ниту во група од 
десет луѓе, како што тоа го прави СДСМ. 
Правото на глас е врвно демократско 
право. Тоа е нивно индивидуално пра-
во. Во насока на организација на сите 
креативни капацитети на македонското 
општество и нивното обединување, во 
намерата за побрз и посилен развој на 
Република Македонија, ВМРО-ДПМНЕ 
ги повикува сите граѓани кои имаат 
предлози, сугестии, проекти и разми с-
лувања за кои сметаат дека можат да 
бидат внесени во изборните програми 
на партијата, да ги достават до нас", из-
јави Александар Бичиклиски, порт па-
рол на ВМРО-ДПМНЕ.

Освен истакнувањето на нивните 
кан дидати за градоначалници на пет 
поголеми градови во Македонија (Би-
тола, Прилеп, Пехчево, Кочани, Кичево), 
тие обелоденија и дека нивниот Из бо-
рен штаб ќе го води Мартин Протоѓер, 
кој воедно е шеф и на Кабинетот на пре-
миерот Никола Груевски. 

Но, едно е да се зборува, друго е тоа 
и конкретно да се спроведе во прак ти-
ка. Да се надеваме дека овој пат вете-
ното ќе стане и реалност!

За разлика од владејачката ВМРО-
ДПМНЕ, опозиционата СДСМ сè уште не 
одлучила кој ќе го води нејзиниот Из-
борен штаб, за тоа ќе дискутираат на 
една од наредните седници на Цен трал-
ниот одбор. Сега засега се знае дека 
СДСМ на изборите ќе настапи само стој-
но. Како што неодамна беше објавено, 
прво ќе бидат соопштени имињата на 
кандидатите за градоначалници во сите 
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ГРАЃАНИТЕ МОРА ДА ЗНААТ ЗА ШТО ЈА ДАВААТ СВОЈАТА ГРАЃАНИТЕ МОРА ДА ЗНААТ ЗА ШТО ЈА ДАВААТ СВОЈАТА 
ПОДДРШКА. ПРАВОТО НА ГЛАС Е ВРВНО ДЕМОКРАТСКО ПОДДРШКА. ПРАВОТО НА ГЛАС Е ВРВНО ДЕМОКРАТСКО 

ПРАВО, ТОА Е СТАВОТ НА ВМРО-ДПМНЕ. НАЈВЕРОЈАТНО, ПРАВО, ТОА Е СТАВОТ НА ВМРО-ДПМНЕ. НАЈВЕРОЈАТНО, 
НА ЛОКАЛНИТЕ ИЗБОРИ ПАРТИЈАТА ЌЕ НАСТАПИ БЕЗ НА ЛОКАЛНИТЕ ИЗБОРИ ПАРТИЈАТА ЌЕ НАСТАПИ БЕЗ 

СВОИТЕ КОАЛИЦИОНИ ПАРТНЕРИСВОИТЕ КОАЛИЦИОНИ ПАРТНЕРИ
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градови, освен во Скопје, а во февруари 
ќе бидат познати и кандидатите за 
скоп ски градоначалник, претседател на 
град ското Собрание и за шеф на др-
жавата.

"По тримесечно работење и актив-
ности насекаде низ Македонија нашето 
членство и граѓаните ни упатуваат еден 
силен апел, СДСМ во пресрет на из-
борите да излезе самостојно. Канди-
датите, како за градоначалник, така и за 
членови на совет, препорача ЦО, во 
својата локална средина од граѓаните 
да бидат прифатени како личности кои 
се вбројуваат меѓу оние со највисок 
јавен и професионален углед, да се ис-
такнуваат со својата чесност и целосно 
да ја уживаат довербата на членството 
на општинската организација на СДСМ. 
Задолжително тоа да бидат луѓе кои 
дале значителен и докажан придонес 
во афирмацијата и во спроведувањето 
на политиката на СДСМ. Во својата 
досегашна работа на професионален 
план да имаат покажано евидентни по-
зитивни резултати препознатливи за по-
широката јавност", изјави в.д. претсе да-
телот на СДСМ, Зоран Заев.

ЗЛОУПОТРЕБА
И додека останатите политички пар-

тии (иако прикриено сепак и тие го 
прават истото), коментираат дека со 
пр едвремената кампања се косат одред-
бите од Изборниот законик, карванот 
на ВМРО-ДПМНЕ веќе е под полна па-
реа. Тимови предводени од вице пре-
миерот Зоран Ставревски, министер ка-
та за внатрешни работи Гордана Јанку-
ло ска и пратениците Силвана Бонева и 
Владимир Ѓорчев, остварија посети на 
повеќе општини во државава. Сепак, од 
ВМРО-ДПМНЕ коментираат дека тоа не-
ма врска со изборите, дека оваа прак-
тика редовно ја спроведувале од 2006 
година и дека и претходно органи зи-
рале трибини за новиот принцип на ко-
муникација со гласачите и сослушување 
на сугестиите од граѓаните. Првиот чо-
век на Центарот за комуникации на 
оваа партија, Илија Димовски, вели де-
ка десетте формирани партиски тима 
составени од министри, пратеници, др-
жавни секретари имаат план во на ред-
ните два месеца да посетат 50 града и 
стотина села. 

Неодамна, при посетата на чаирчани, 
првиот финансиер во државава, Трајко 
Славески, изјави:

"Ова нема некоја особена врска, за-
тоа што изборите сè уште се пред нас. 
До тогаш ние ќе имаме други актив нос-
ти, други средби со граѓаните, а ова ние 
го практикуваме многу често".

Предвременото истрчување на ВМРО-
ДПМНЕ на теренот, за опози ци јата не е 
ништо друго освен евтин по пулизам. 
СДСМ обвини и дека во пред времената 
кампања се користат вла дини возила и 
народни пари, но ова не им било ново, 
велат, власта 30 месеци е во кампања. 

"Повеќе од три месеци пред ло кал-
ните и претседателските избори, одед-
наш водени од популизмот се интен зи-
вираа владините кампањи, почнаа да 
ги посетуваат општините, пазарите, 
иа ко никаде ги немаше кога почнаа да 
се чувствуваат последиците од финан-
сис ката криза со отпуштање на работ-
ници од фабриките. Наместо ВМРО-
ДПМНЕ да презема мерки за финан сис-
ката кри за и да ги решава економските 
про бле ми на граѓаните, таа се грижи 
един ствено за своите партиски цели", 
велат од СДСМ.

Сепак, реалноста покажува дека и 
опозиционата СДСМ не мирува. Три би-
ните и посетите на општините се дел и 
од нивната програма. Коментираат де-
ка за разлика од ВМРО-ДПМНЕ, посе-
тите им се без камери и дневно по пу-
листички побуди. Но, не би рекле дека е 
така. Партиските пресметки околу ефи-
касноста и независноста на судските 
органи во државава и тоа како пре диз-
викаа помпезност. 

И за НСДП посетите на министрите на 
ВМРО-ДПМНЕ на општините прет ста ву-
ваат "класична злоупотреба на си с темот".

"ВМРО-ДПМНЕ е во постојана и пер-
манентна фаза на купување гласови, а 
тоа се потврдува и со последната од-
лука за купување лаптопи во вредност 
од најмалку 10 милиони евра", вели 
Горан Мисовски, НСДП. 

Сè уште не се познати составите на 
изборните штабови и во ЛДП, ДУИ и 
ДПА. Во ЛДП велат дека веќе е во тек 
постапката за формирање на Избор ни-
от штаб и дека активната из борна кам-
пања ќе ја почнат дваесеттина дена 
пред изборите. За настапот на изборите 
ДУИ ќе одлучува на седница на цен-
тралното Претседателство. За се га има-
ат само средби со разграноците. Во ДПА, 
пак, поинтензивни изборни ак тивности 
се најавени по новогодишните празници. 
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