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ИЗВЕШТАЈ
Јавна дебата насловена “Дали Македонија сака во ЕУ?” беше одржана на 7-ми март
2013 година. Настанот беше организиран и спроведен од страна на Институтот за
социјална демократија “Прогрес”и Фондацијата Фридрих Еберт – Канцеларија Скопје, а
во соработка со Олоф Палме Меѓународниот Центар.
На дебатата беа поканети: Претседателот, Владата и Собранието на Република
Македонија, претставници на политички партии, академската и научна заедница,
релеватни професионални здруженија и здруженија на граѓани, медиумите, како и
индивидуални експерти.
Свои воведни излагања имаа: Д-р Илинка Митрева, поранешен министер за
надворешни работи, Валтер Колбоу, претседател на друштвото за ГерманскоМакедонска соработка и поранешен пратеник во Германскиот Бундестаг, додека
модератор на јавната дискусија беше Васко Попетревски, новинар.
Во своето излагање г-ѓа Митрева истакна дека постои објективна основа за сериозна
загриженост кога станува збор за автентичната желба на политичките субјекти да ја
внесат Македонија во Европската унија. Како што истакна Митрева, неуспешното
имплементирање на реформите во областа на судството, јавна администрација и
слободата на медиумите и слободата на изразување, веќе подолго време има
негативни импликации врз Евро-интеграцискиот процес. Крајно загрижувачката
состојба во Република Македонија кулминира на 24-ти Декември кога пратениците од
опозицијата заедно со новинарите беа насилно исфрлени од Парламентот со што беше
зададен сериозен удар не само врз евро-интегративниот процес туку и врз
демократијата во Македонија. Токму затоа, Митрева истакна дека е изненадена од
млаката и бледа реакција од страна на меѓународната заедница (ЕУ, САД) при која што
се доби впечаток дека вината за новонастаната длабока политичка криза е подеднакво
распределeна помеѓу власта и опозицијата. На самиот крај Митрева го поздрави
постигнувањето на договор за надминувањe на политичката криза помеѓу власта и
опозицијата, но ја нагласи својата загриженост поради фактот што домашните

политички актери се фокусираа исклучиво на лингвистичко интерпретирање на
договорот, а не на суштинските пораки кои ЕУ и ги испрати на Република Македонија.
Г-дин Колбоу во своето излагање ја истакна исклучителната важност на евроинтегративниот процес за Македонија, истовремено потенцирајќи дека местото на
Република Македонија е во Европската Унија. За постигнувањето на оваа цел,
домашните политичките лидери мора да ги стават државните интереси пред своите
лични и партиски интереси, нагласи Колбоу. Тој повтори дека Европската Унија беше
затекната од настаните на 24-ти декември и не успеа навремено да упати адекватна
реакција до властите во Република Македонија. Осврнувајќи се на спорт со името,
Колбоу истакна дека по добивањето на голема помош од Европа во услови на
сериозна економска криза, Грција мора да покаже солидарност и спремност за
решавање на овој долгогодишен ирационален спор. Колбоу истакна дека Германија
води активна улога во овој процес но, сепак, го изрази своето жалење што германската
канцеларка не покрева конкретни иницијативи за решавање на спорот. На самиот крај,
Колбоу истакна дека ЕУ мора да развие нова европска стратегија со која ќе се вклучат
земјите од западен Балкан и која ќе отвори нов моментум во евро-интегративниот
процес.
Во вториот дел од јавната дебата беше отворена дискусија во која присутните гости
имаа можност да ги искажат своите ставови и да упатат прашања до говорниците.
Александар Спасов истакна дека германските десни политички партии треба да бидат
објективни кога ги оценуваат состојбите во Македонија и да покажат повисок степен
на воздржаност во подршката на македонската влада особено кога граѓаните во
Македонија се сведоци на драстично кршење на основните демократски принципи.
Лидија Димова укажа на опаснота од неоправдано позитивните оценки на
македонската влада за активностите во доменот на меѓуетничките односи од страна на
Европската Комисија, особено ако се има во предвид фактот што власта во Македонија
нема развиена долгорочна стратегија за градење на меѓуетничките односи и
меѓуетничкиот соживот. Тихомир Илиевски ја истакна својата загриженост за
состојбата со слободата на медиумите и слободата на изразување истовремено
изразувајќи ја својата зачуденост поради несоодветната реакција на Европската Унија
за инцидентите од 24-ти декември.

