
1. Актуелна e политичката дебата во Македонија за донесувањето (усвојувањето) 

на Законот за јазиците. Претседателот на државата одби да го потпише тој закон, 

додека ВМРО-ДПМНЕ предложи речиси 35.000 амандмани во Собранието. Кој е 

Вашиот коментар на оваа тема? 

 

Може да се запрашаме, со оглед на сегашната состојба на неактивност, а во време 

кога се потребни многу други приоритетни реформи кои би можеле да го добијат 

потребниот консензус, дали овој закон требаше да се презентира, таков каков што 

е и токму во овој период. Со нетрпение го очекуваме повторното нормално 

функционирање на Парламентот и да ја заборавиме ноќта на 27 април, а што пак ќе  

овозможи усвојување на приоритетната реформска агенда со која веќе се доцни. 

 

2. Тема на дебата исто така, е и спорот во врска со името на Македонија со 

соседната држава, Република Грција. Во својство на искусен дипломат, дали 

мислите дека ќе се постигне договор помеѓу двете страни, додека опозицијата во 

Грција и Македонија може да се спротивставува директно или индиректно на 

овие разговори? 

 

Премиерите на двете земји покажуваат извонредна волја и храброст што, според 

мое мислење, е карактеристика на државници. Се надеваме дека оваа храброст ќе 

биде "заразна" и дека краткорочните калкулации нема да надвладеат и негативно 

да влијаат на решението до коешто би можело да се дојде. Тоа решение ќе мора 

да се објасни и колку што е можно да претставува победа на двете земји и на сите 

партии. 

 

3. ВМРО-ДПМНЕ продолжува да ја бојкотира работата на Собранието. Причина за 

тоа е исто така апсењето (лишувањето од слобода) на лицата обвинети за 

насилство во Собранието. Дали мислите дека овој опозициски бојкот е исправен? 

 

Долгорочниот бојкот не е ништо повеќе од уцена и доказ за недостаток на 

политичка зрелост: тој може да претставува привремено решение, по исклучок, но 

пред сè во склоп на актуелните околности во земјата, бојкотот ја зема за заложник 

иднината на државата; одговорните политичари мора да работат за да го надминат 

тоа. Претседателот на Парламентот треба да се пофали за неговите напори за 

враќање на нормалното функционирање. 

 

4. Како ќе го коментирате пристапот на институциите за откривање на настаните 

во Собранието на Република Македонија. Каква е Вашата проценка за апсењето 

на некои пратеници осомничени за поттикнување на насилство во Парламентот? 

 



Се разгледуваат правните околности на апсењата, за што се изјасни и 

претседателот на Собранието Она што е од суштинско значење е, сепак, дека 

поттикнувачите на недозволивото насилство треба да бидат пронајдени и казнети 

во согласност со она што го имаат направено: тоа е удар за кредибилитетот на 

целата земја. Присутен на лице место, бев шокиран од доцнењето на полициските 

сили да интервенираат и покрај наредбите на надлежниот министер; мора да се 

реши оваа одговорност и да се премине на друга страница од приказната. 

 

5. Друго актуелно прашање е Законот за амнестија, кој важи само за одредени 

категории на затвореници. Како би го процениле овој закон и дали мислите дека 

ќе ја ублажи ситуацијата со пренатрупаноста во која се наоѓаат казнено-

поправените домови во државата? 

 

Се случувало и во Франција да бидат донесени такви одлуки за да се намали 

пренатрупаноста на затворите; очигледно е дека јавноста за тоа има лошо 

мислење. Постои една сеопфатна дебата на ниво на цела Европа, за вредноста на 

затворањето надвор од казната, а веројатно и Македонија ќе мора да го разгледа 

тоа прашање. Но, секоја земја има своја култура во оваа област: неодамна беше 

забележано дека затворањето пред судење се уште се фаворизира или се бара 

одземање на пасош, додека изгледите за бегство во странство се ниски. 

 

6. ВМРО-ДПМНЕ одржа конгрес, а беше избрано и новото раководство на 

партијата. Дали мислите дека партијата ВМРО-ДПМНЕ се реформира? 

 

Првите состаноци што ги имав со новото раководство на партијата ми се чинат 

охрабрувачки. Сепак, за дрвото ќе судиме според плодовите; новиот статут на 

партијата ќе биде можност за прилагодување кон новиот тек на настаните, ќе се 

види дали нивната декларативна посветеност на европската интеграција е реална, 

на парламентарно и законодавно ниво: во крајна линија, тоа е она што е важно; 

мора да знаете како да свртите нова страница без да заглавите во огорченост. 

 

7. Се дебатираше исто и за заминувањето на партијата Алијанса на Албанците од 

владејачката коалиција. Премиерот одлучи да ја задржи позицијата на 

министерството за здравство за неговата партија, додека лидерот на Алијансата 

за Албанците, господинот Зијадин Села, одби да биде понатаму во владата без 

ова министерство. Како би го коментирале овој политички момент? 

 

Овој настан е несомнено важен за луѓето што ги засега и за партиската политика, но 

треба да се гледа на него повеќе низ призмата на предизвиците со кои ќе се 

соочува земјата во наредните месеци. 

 



 

8. Кога сме кај претседателот на државата, господинот Ѓорѓе Иванов, во некои 

случаи, тој се однесува во согласност со политиката на ВМРО-ДПМНЕ и често го 

нарекуваат партиски претседател. Каква е Вашата оценка за неговата работа како 

претседател? 

 

Франција имаше период на кохабитација на претседателот и премиерот, кои беа од 

различни мнозинства: почетокот беше тежок, но надвладеа националниот интерес; 

така трева да биде и овде, и секој поединец да даде сè од себе во рамките на 

почитувањето на уставните овластувања. 

 

9. Во Македонија повеќе се зборува за политички теми, но исто така и за 

економија, за уметноста, култура, спортот и други општествени случувања. Една 

изјава која привлече доста внимание беше изјавата на пратеникот Бранко 

Манојловски за хомосексуалците. Дали сметате дека оваа социјална категорија 

во Македонија е дискриминирана? 

 

Пратеникот Манојловски, највозрасниот пратеник во Парламентот, е храбар човек 

со отворен ум. Имавме чест тој да ја прифати нашата покана за државниот празник, 

кој е, исто така, Ден на човековите права, и во таа прилика тој се сретна со 

претседателите на две организации кои работат за правата на ЛГБТИ. Постои 

позитивна промена воопшто, којашто е нееднаква кога станува збор за различните 

заедници, но треба да се продолжи и во оваа област, како и во други, како што е 

насилството врз жените или состојбата на Ромите. На оваа специфична тема, ја 

ценам важноста на присуството на Премиерот на доделувањето на француско-

германската награда за човекови права, која заедно со мојот германски колега му 

ја предадовме на претседателот на ЛГБТ UNITED од Тетово. 

 

10. И за крај, последното прашање е поврзано со невладиниот сектор. Како ја 

оценувате улогата на невладините организации во Република Македонија? Дали 

невладиниот сектор ја одигра својата улога? 

 

Освен овој извонреден пример, имав можност да се сретнам, преку нашата 

програма за поддршка на невладини организации, со ефикасни личности 

посветени на целите од општ интерес. Нивната улога во констатирањето на 

антилибералното однесување е препознаена и признаена кога станува збор за 

демократските вредности и човековите права. Во моментов, тие мора да го 

прифатат предизвикот да учествуваат во една алтернатива која е верна на овие 

вредности, без реваншизам и без сервилност. Сè уште незавршените транзиции 

или регресиите на владеењето на правото во самата Унија, покажуваат дека тие 



имаат незаменлива улога во придружувањето, завршувањето или дури и 

надминувањето на развојот на општеството и партиите. 


