
 
Ваша Екселенцијо, дали може на самиот почетокот, да ни кажете како ги оценувате 
дипломатските односи меѓу Република Македонија и Република Франција и што ја 
одбележа 2015 година во поглед на Вашиот професионален ангажман и дипломатските 
активности што ги имавте во нашата држава, во смисла на унапредување на 
политичките, економските, научните и останатите  односи помеѓу нашите две земји ? 
 

2015 година ја одбележаа официјалните посети на двајца француски министри на 
Република Македонија: на 11 март, Државниот Секретар за одбрана, Жан-Марк Тодешини 
беше примен од страна на Министерот Зоран Јолевски, а на 2 септември се реализира 
втората посета на Државниот Секретар за европски прашања, Арлем Дезир. Ова се двата 
најзначајни моменти од билатералните односи меѓу Франција и Македонија, со коишто 
отпочнаа многу проекти: подготовка за изградба на меморијалниот комплекс во Битола за 
да им се оддаде почит на загинатите од Првата светска војна, а исто така, тие посети 
претставуваа и поттик за стратешки и европски дијалог. Тоа беа два политички настани кои 
ја покажуваат желбата на мојата земја конкретно да ја поддржи Република Македонија на 
нејзиниот евроатлантски пат. Нашата доследност во таа насока не е нова, туку постои уште 
од независноста на земјата, а особено од 2000 година.	

Кои се најзначајните активности подржани или потпомагнати од страна на Амбасадата 
на Република Франција во нашата земја во текот на 2015 година  на полето на 
културата, бидејќи вие доаѓате од земја што високо ги вреднува културното наследство, 
творештвото и манифестациите на културен план ? 



 
Во областа на културата и соработката, го имаме, се разбира, филмскиот фестивал и сите 
активности поврзани со Франкофонијата, со постојана и активна улога на Францускиот 
институт во Скопје, кој постои уште од 1974 година, а исто така и со активностите во 
областа на културата и изучувањето на францускиот јазик во двете француски алијанси, во 
Тетово и во Битола. Но, она што сакам да го истакнам, тоа е универзитетската соработка, 
дискусиите со студентите, предавањата на различни теми, како што е помирувањето, 
филозофијата или климатските промени. Размената на идеи и организирањето на бројните 
дебати беше исклучително богато пред одржувањето на конференцијата за климатските 
промени во Париз и свесноста за потребата од вклучување во промената на позициите во 
врска со загадувањето или користењето на обновливите извори на енергија. Организиравме 
француско-германски семинар за енергетска транзиција. Работевме со невладини 
организации, со училишта, со медиуми, со цел конференцијата COP21 којашто се одржа во 
Париз во ноември и декември, да не остане без резултат и конкретни одлуки. 
 
Ако се сложите со констатацијата дека глобалната заканата од тероризам  ги 
мобилизира и упатува на засилена соработка безбедносните структури на државите, 
како се справува Република Франција со безбедносните закани и опасности ? 
 
Зад нас е една многу болна година, одбележана со нападите на 7 јануари и на 13 ноември и 
воспоставувањето на мерки за борба против тероризмот без преседан. Сите жалиме по 140-
те француски граѓан и констатираме дека се работи за едно невидено варварство, 
направено без причина бидејќи жртвите од нападите од 13 ноември се сите невини, млади, 
граѓани на 12 различни земји. Не беше само Франција погодена, туку и вредностите на 
слободата на изразување и начинот на живеење во Париз. Наспроти таквиот израз на 
омраза, ние одговоривме потврдувајќи ја нашата обединетост и над сè, воспоставивме 
контроли на границите и презедовме акции за потрага и пронаоѓање на одговорните за 
нападите во цела Европа. Соработката на полицијата е на највисоко ниво веќе два месеци 
за борба против сите форми на тероризам. 
 
Ве молам да ни дадете осврт на официјалната политика на Париз кон бранот на 
економски мигранти и луѓе кои ги напуштаат своите земји поради војна. Илјадници 
бегалци преку територијата на регионот и на Република Македонија транзитираат со 
цел својот спас да го најдат во земјите на Европската Унија. Дали Франција е 
подготвена да прифати дел од тие луѓе ? 
 
Француските власти постојано потсетуваат на официјалниот став. Министерот за 
Внатрешни работи посочи дека контролата за откривање на фалсификувани исправи ќе се 
интензивира и дека нелегалната имиграција ќе бидат победена. Имаме баратели на азил 
чиишто досиеја се разгледуваат во најкраток рок од страна на Француската канцеларија за 
заштита на бегалците (OFPRA), а од друга страна, имаме постапка за враќање и 
неприфаќање на мигранти кои не ги исполнуваат условите за овој статус, особено 
економските мигранти. Исто така, би сакала да ги нагласам напорите на Франција за да се 
обезбеди шенген - системот за контрола на границите, зајакнуваањето на „Фронтекс“. Во 
спротивно, нема да може да обезбедиме заштита на надворешните граници на ЕУ. Се 



прават напори и на билатерален план, помеѓу Грција и Македонија за што подобро 
управување со кризата. Особено ги поздравувам мерките за градење доверба договорени 
меѓу двете земји и конкретната соработка на терен, на границата кај Гевгелија. 

Во 2015 г. во Република Македонија политичка криза која е присутна во последните години 
ескалираше и доведе до неопходноста на соочување на политичките актери на 
преговарачка маса. Како ги оценувате напорите на политичките фактори во земјата за 
излез од кризата по Договорот од Пржино? Кое е Вашето видување  на улогата и 
чекорите кои ги превземаат политичките партии на Албанците во прилог на решавање на 
оваа политичка криза ? 
 
Не постои друга агенда освен излегување од кризата и спроведување на договорот од 
Пржино, сите партии се согласуваат во врска со ова и договореното треба да се реализира 
според предвидениот рок, затоа што договорот од Пржино е сеопфатен договор, кој 
вклучува агенда на структурни реформи, меѓуетничките односи, а особено подготовките за 
изборите. Треба да се врати функционалната демократија, Парламентот да биде признаен 
од сите и на тој начин да се врати земјата на патот кон евроатлантските интеграции. 
 
Кажете ни Ве молам како се гледа на Република Македонија во Вашата земја по 
последните политички и безбедносни случувања во државата ? Дали ќе може да ни 
кажете нарушен ли е имиџот и угледот на Р.М. како последица на неколку настани кои се 
случија во текот на годината на политички и безбедносен план ? 
 

На Република Македонија, најнапред се гледа во нејзините регионални рамки, како на земја 
од Западен Балкан со којашто имаме блиски односи, во сите области. Така, на пример, 
организираме економска работилница со „BusinessFrance“, на 19 февруари во Париз, за да 
го поттикнеме доаѓањето на повеќе француски компании во земјата, покрај оние што веќе 
работат тука и ги ценат добро обучените работници, квалитетот на прием и близината на 
Франција, на помалку од 2.000 километри, што е многу блиску. Се интересираме и за 
воздушните врски и за инфраструктурата, бидејќи придонесуваме за нивно финансирање. 
Да потсетам дека Франција дава значајна помош на земјата, со скоро 20% од помошта на 
ЕУ.	

И во последниот извештај на Европската Комисија, Република Македонија доби условена 
препорака за почеток на преговорите за прием во Европската Унија. Како Вие го 
оценувате  овој извештај ? И во најновиот документ на ЕК се нотирани истите 
негативни забелешки кои беа дел и од претходните извештани за напредокот на 
Република Македонија. Што би им препорачале на политичките фактори во поглед на 
елиминирање на овие забелешки ?   

 
Најнапред, треба да се почитува договорот од Пржино бидејќи од него зависи датумот на 
нова препорака. Потоа, треба искрено да се унапредуваат добрососедските односи, што е 
многу важно за напредокот. Треба да се надмине она што две години се нарекува политичка 
криза, да се обезбеди организирање на фер избори, признаени од сите. Денес ја имаме 



изборната комисија, како и различните анкетни комисии. Граѓаните треба сфатат дека оваа 
власт е во нивни раце, тие на крајот ќе ги гласаат и изберат своите претставници. И како 
последен момент, ќе речам дека мора да им се даде надеж на македонските граѓани во 
нивниот демократски систем, со медиуми коишто си ја вршат својата работа и преку 
почитување на институциите. 

 
Спорот за разликите околу името на нашата држава со јужниот сосед се пречка за 
евроатланските перспективи на Република Македонија. Поканата на Црна Гора за 
членство во НАТО во многу ќе ги измени состојбите во регионот.  Со оглед на позицијата 
на Република Франција во ЕУ и НАТО, дали  може да очекуваме и во кој правец би се 
движела конкретната поддршка или помош имајќи го во предвид и фактот дека нашата 
земја исполнила дел од критериумите и по седми пат добива позитивна препорака за 
отпочнување на преговорите, а, што се однесува до стандардите во НАТО добиваме 
исклучително високи оценки за нашите одбранбени структури ? 
 

Да, Франција ќе го поддржи секој таков обид, за надминување на спорот во врска со 
прашањето за името, за да се олеснат европските преговори и да се помогне 
спроведувањето на договорот од Пржино, којшто е единствената агенда што ја имаме и која 
треба треба да се примени. 

	



	

	



	


