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Пп првите 100 дена пд нпвата Влада,  
дали Македпнија скршнува пд патпт 

кпн ЕУ?! 
 

 
Дане Талески1 

 
 

Извршнп резиме 
 

Еврппската Унија (ЕУ) е загрижена дека 

демпкратските рефпрми вп Македпнија назадуваат. 

Ппследнипт извещтај за напредпк пптенцира 

слабпсти вп пднпс на слпбпдата на медиуми, 

судствптп и јавната администрација и бпрбата прптив 

кпрупција. Акп пвпј тренд прпдплжи Македпнија 

мпже да ја изгуби преппраката за заппшнуваое на 

прегпвпри за шленствп вп ЕУ. Владата смета дека 

пцените пд ЕУ се средствп за пплитишки притиспк за 

да се затвпри сппрпт сп Грција. 

 

Предвремените парламентарни избпри на 5 

јуни 2011 дпнеспа ппгплем баланс вп Парламентпт, 

нп не дпнесп прпмени вп владата. Пп избприте 

владеашката ВМРО-ДПМНЕ прпдплжи да ги 

замплшува пплитишките критики и да прпмпвира 

наципнализам. Вп кпалицискипт дпгпвпр сп ДУИ 

успеаа да затвпрат некпи псетливи пращаоа, нп не 

успеа да гп заврщат ппписпт щтп директнп ги тангира 

меду-етнишките пднпси. Оппзицијата е ппсилна и гп 

има истипт пплитишки фпкус, нп има и внатрещни 

недпразбираоа. 

                                                 
1 Авторот е извршен директор на Институтот за 

социјална демократија „Прогрес“. Тој е докторант 

по политички науки на Централно европскиот 

универзитет (ЦЕУ) и член на извршниот одбор на 

Социјалдемократскиот Сојуз на Македонија 

(СДСМ). 

 

Недпстигпт на екпнпмски развпј и виспките стапки на 

неврабптенпст и сирпмащтија се главните прпблеми 

вп Македпнија. Сппрпт сп Грција е вп кпстец. 

Престпјната пдлука на Медунарпднипт суд за правда 

мпжеби ќе биде ппвпд за придвижуваое на 

пднпсите. Без прпгрес вп интеграцијата вп ЕУ и НАТО 

верпјатнп е дека меду-етнишките пднпси ќе бидат 

прпменливи. Лпкалните избпри вп 2013 мпжат да 

бидат щанса за нпв пплитишки развпј. 

 

За Институтпт за спцијална демпкратија „Прпгрес“ 

Институтпт за спцијална демпкратија 

„Прпгрес“ е пснпван вп 2007 гпдина. Вп свпетп 

делуваое ги прпмпвира вреднпстите на спцијалната 

демпкратијата вп Македпнија. Прпгрес изгптвува и 

пбјавува дпкументи, стратегии, анализи за 

ппщтественп-пплитишки и екпнпмски пращаоа вп 

Република Македпнија, врщи пбуки, прганизира 

семинари и дпмащни и медунарпдни кпнференции. 

Институтпт за спцијална демпкратија „Прпгрес“ има 

бпгата и кпнтинуирана медунарпдната спрабптка сп 

српдните прганизации, фпндации и институти вп 

регипнпт и Еврппа, заради размена на искуствп, 

знаеое и експертиза. 
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Извештајпт на ЕУ: пбјективна прпцена или 

пплитички притиспк?  

 На 12 пктпмври, 2011 гпдина Еврппската 

Кпмисија (ЕК) гп пбјави гпдищнипт извещтај за 

напредпк на Македпнија вп прпцеспт на ЕУ 

интеграции. Вп негп ЕК преппрашува на Еврппскипт 

спвет да птвпри прегпвпри сп Македпнија за 

шленствп вп ЕУ. Нп извещтајпт истп така ги пптенцира 

слабпстите, ппсебнп вп пднпс на слпбпдата на 

медиумите, рефпрмите вп судствптп и јавната 

администрација, и бпрбата прптив кпрупција. 

 Вп извещтајпт на ЕК стпи дека “кпрупцијата е 

щирпкп распрпстранета вп мнпгу пбласти и 

прпдплжува да биде серипзен прпблем“.2 Дп сега не 

е рещен ниту еден слушај на ппстпеое на кпрупција 

на виспкп нивп. Ппстпи згплемен пплитишки притиспк 

и заплащуваое на уредници и нпвинари. Вп 

извещтајпт на ЕК пищува дека “затвпраоетп, на 

пријави за данпшна евазија, на важна телевизиска 

станица и три весници кпи беа критишки кпн владата 

ја ппдигна загриженпста за прпппрципналнпста и 

селективнпста на прпцесурите, намалувајќи гп 

медиумскипт пејзаж„.3 Ппследната пцена се 

пднесува и на слабпстите вп функципнираоетп на 

судствптп и јавната администрација. Главнипт 

прпблем таму е избпрпт и прпменливпста на судии и 

јавни службеници. Освен тпа ефикаснпста мпже да се 

ппдпбри и вп двата слушаи. 

 ЕК е загрижена дека акп рефпрмските 

прпцеси се усппрат тпа мпже да предизвика 

назадуваое на Македпнија вп прпцеспт на ЕУ 

интеграции. Ова е серипзна прпмена. Претхпднп 

                                                 
2 COM (201)666 Communication from the 

Commission to the European Parliament and the 

Council “Enlargement Strategy and Main Challenges 

2011-2012” (extract conclusions on the Republic of 

Macedonia) 

3 Ibid 

нерещенипт сппр сп Грција се истакнуваще какп 

главна прешка вп прпцеспт на ЕУ интеграции. Штефан 

Фуле, Кпмесарпт на ЕУ за прпщируваое, на прес 

кпнференција на кпја гп презентираще извещтајпт за 

Македпнија, спппщти дека застпјпт вп рефпрмите 

мпже да биде пришина за Македпнија да ја изгуби 

преппраката за заппшнуваое на прегпвпри сп ЕУ. 

Дури и вп слушај да се рещи сппрпт сп Грција. 

 Извещтајпт на ЕК и кпментарпт на Кпмесарпт 

Фуле не беа дпбрп примени вп Скппје. Никпла 

Груевски, Претседателпт на владата на Република 

Македпнија, даде дплгп интервју за Македпнската 

инфпрмативна агенција (МИА). Сппред негп 

извещтајпт на ЕК е ущте еднп средствп за да се 

изврщи пплитишки притиспк “врз Македпнија за 

рещение за иметп...вп правец дека не дпвплнп 

правиме за рефпрмите и сп пренагласуваое на 

слабпстите“.4 Од друга страна дискусијата пкплу 

извещтајпт на ЕК се фпкусираще пкплу испущтаоетп 

на придавката “Македпнски„. За прп-владините 

медиуми пва беще знак дека ЕК гп негира 

идентитетпт на етнишките Македпнци. Оваа 

интерпретација спздаде силна јавна реакција вп 

Македпнија, наведувајќи гп дури и Д-р. Дпрге Иванпв, 

Претседателпт на Република Македпнија да каже 

дека “Македпнија се спмнева вп искрените намери 

на ЕУ„.5 

                                                 
4 MIA. Interview with Nikola Gruevski, Part One 

“Over-emphasis of weaknesses to have opposite 

effects, NATO and EU remain priorities, Gruevski 

tells MIA”, Skopje 17 October, 2011 and  Part Two 

“Gruevski: Greece not making effort to find a 

solution, entire pressure put on Macedonia”, Skopje, 

18 October 2011 

5 Cf. “Иванов: Сомнежи во искрените намери на 

ЕУ“ [Ivanov: Doubts about EU's sincere intentions], 

Deutche Welle World, on Macedonian 

<<http://www.dw-

world.de/dw/article/0,,15500893,00.html>> (accessed 

02.10.2011) 

http://www.dw-world.de/dw/article/0,,15500893,00.html
http://www.dw-world.de/dw/article/0,,15500893,00.html
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Република Македпнија имаще предвремени избпри 

на 5 јуни 2011. Избприте беа пценети ппзитивнп пд 

ОБСЕ/ОДИХР и пд ЕУ. Главните пшекуваоа беа дека пп 

избприте прпцеспт на интеграција вп ЕУ ќе се забрза, 

а не дека ќе уназадува. Штп се слуши пп избприте? 

 

Пплитички настани пп парламентарните избпри 

 На избприте владеашката деснп-приентирана 

ВМРО-ДПМНЕ псвпи 39% пд гласпвите, дпдека СДСМ, 

партија левп пд центарпт, дпби решиси 33%. Меду 

албанските партии ДУИ псвпи 10,2% пд гласпвите, а 

ДПА дпби ппмалку пд 6%. Вп сппредба сп 

претхпдните избпри разликата меду ДУИ и ДПА 

пстанува непрпменета. Од друга страна разликата 

меду ВМРО-ДПМНЕ и СДСМ се намалува. Ова 

ппкажува дека вп следнипт спбраниски спстав ќе има 

ппгплем баланс. 

 Пп избприте имаще некплку важи слушуваоа. 

Вешерта пп избприте еден млад шпвек беще убие вп 

акт на пплициска бруталнпст. Министерствптп за 

внатрещни рабпти реагираще сппрп щтп ги натера 

младите да прганизираат прптетести, преку 

спцијалните мрежи. Нп какп реакција на тпа прп-

владини ппддржуваши прганизираа кпнтра прптести 

пред пппзицијата, сп пбјаснуваое дека младинските 

прптести не биле автентишни младински прптести 

туку биле манипулирани пд пппзицијата. 

 Денпт пп избприте беще уапсен Љубе 

Бпщкпвски, ппранещен Министер за внатрещни 

рабпти и лидер на ппмала десна пплитишка партија. 

Тпј е вп притвпр, ппд пптужба за нелегалнп 

финансираое на негпвата пплитишка кампаоа. Вп 

кампаоата г-дин Бпщкпвски силнп ја пбвинуваще 

власта и ракпвпдствптп на ВМРО-ДПМНЕ за 

кпрупција. 

 “А1„ телевизија и три весници беа затвпрени 

веднащ пп избприте ппд изгпвпр дека не се платени 

данпци и дека тпа е слушај на финансиска прпневера. 

Гплем дел пд јавнпста верува дека тпа е пплитишкп 

затвпраое на критишки и прп-пппзициски медиуми. 

Извещтајпт на ЕК ја сппделува истата загриженпст. 

Судеоетп на сппствениците и меначерите, кпи се вп 

притвпр пд нивнптп апсеое вп јануари 2011, е вп тек. 

Имаще најави дека еден приватен стппанственик Г-

дин Фијат Цанпски,  рпднина на сппственикпт на “А1„ 

и пратеник пд пппзицијата, ќе ја превземе “А1„. Нп 

вп август еден пд негпвите клушни бизнис прпекти вп 

градежнищтвптп беще унищтен пд страна на власта. 

Навпднп инвестицијата пд над 50 милипни евра ги 

немала сите пптребни дпкументи и главната зграда 

била 1 метар и 43 сантиметри над дпзвплената 

висина. 

Партии Мандати вп 2008 Мандати вп 2011 

Кпалиција на ВМРО-ДПМНЕ 63 56 

Кпалиција на СДСМ 27 42 

ДУИ 18 15 

ДПА 11 8 

Други 1 2 

Табела 1. Дистрибуција на мандати пп парламентарните избпри вп 2008 и 2011 
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Пп избприте вп Скппје беще ппставен сппменик на 

Александар Македпнски, виспк над 30 метри и тежпк 

над 50 тпна. Сппменикпт на Александар е главнипт 

елемент вп владинипт прпект “Скппје 2014„. Идејата 

на тпј прпект е да се редефинира идентитетпт на 

мпдерните етнишки Македпнци да биде вп линија сп 

антишка Македпија. Какп раципналнп пбјаснуваое, 

владата тврди дека прпектпт ја ппддржува 

градежната индустрија и развпјпт на туризмпт. 

Ппследнипт извещтај на Медунарпдната кризна група 

(МКГ) за Македпнија гп пзнаши прпектпт какп 

“државнп сппнзприран наципнализам„.6 

Оппзицијата не реагираще ппсилнп на пвие 

слушуваоа, нп сите пвие настани се слушија дури и 

пред да се фпрмира нпвата влада. 

 

Владата и пппзицијата 

 Старите партнери, ВМРО-ДПМНЕ и ДУИ, ја 

фпрмираа нпвата влада. ДУИ какп партија пптекнува 

пд Ослпбпдителната наципнална армија (ОНА), кпја 

беще дел пд кпнфликтпт вп 2001. Некпи пд 

кпмандантите и впјниците на ОНА беа пбвинети за 

злпстпрства прптив шпвещтвптп и некпи слушаи беа 

ппкренати пред Трибуналпт за ппранещна Југпславија 

вп Хаг. Нп заради стратегијата на Трибуналпт за 

затвпраое, пвие слушаи беа вратени вп Македпнија 

вп 2006 гпдина. Оттпгащ ппзицијата на ДУИ беще 

дека пвие слушаи не треба да се прпцесуираат вп 

Македпнија, и дека тие пптпадаат ппд закпнпт за 

генерална амнестија пд 2001. Нпвптп мнпзинствп вп 

Парламентпт, кпристејги ги ингеренциите за 

автентишнп тплкуваое на закпните, ја прифати 

                                                 
6 ICG. “Macedonia: Ten Years After the Conflict”, 

Europe Report No 212, 11 August 2011 

ппзицијата на ДУИ. Ова беще главнптп пплитишкп 

бараое щтп ДУИ гп дпби вп нпвипт кпалициски 

дпгпвпр сп ВМРО-ДПМНЕ. Од друга страна, ВМРО-

ДПМНЕ вп кпалицискипт дпгпвпр дпби прпмени вп 

закпнпт за Спветпт за радипдифузија, главнипт 

регулатпр на медиумскипт пазар. Сп прпмените 

власта дпби ппгплема кпнтрпла врз Спветпт. ОБСЕ и 

Здружениетп на нпвинари на Македпнија се 

спрптистави на пвие прпмени. 

 Вп спставпт на Владата ВМРО-ДПМНЕ ги 

задржа министерствата за финансии, надвпрещни и 

внатрещни рабпти, пбразпвание, трансппрт и врски, а 

ги дпби и министерствата за здравствп и труд и 

спцијала. ДУИ ја задржа ппзицијата на заменик 

претседател на владата, какп и министерствата за 

екпнпмија, лпкална сампуправа и живптна средина; и 

дпби две нпви важни ппртфплија, за пдбрана и 

еврпинтеграции. Ппделбата на ппртфплија 

имплицира дека ВМРО-ДПМНЕ ќе прпдплжи да има 

влијание врз главните пплитики, , нп ппзицијата на 

ДУИ е мнпгу ппвлијателна. Од ДУИ се пшекува да ги 

впди интегративните прпцеси вп ЕУ и НАТО. Медутпа 

тещкп е да се каже дали ќе бидат успещни; имајќи вп 

предвид дека напредпкпт вп тие пбласти вп гплема 

мера зависи пд тпа дали ќе се рещи сппрпт меду 

Македпнија и Грција. 

 При свпјата инагурација вп Парламентпт, 

Премиерпт Груевски реше дека нема да има прпмени 

вп уставнптп име или прифаќаое на идеи кпи мпжат 

да гп загрпзат македпнскипт наципнален идентитет. 

Рещениетп за сппрпт сп Грција мпра да ппмине на 

референдум. Освен тпа, Груевски ја истакна важнпста 
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пд пддржуваое на дпбри медуетнишки пднпси и се 

залпжи за целпсна имплементација на Охридскипт 

рамкпвен дпгпвпр (ОРД), мирпвнипт дпгпвпр щтп гп 

запре кпнфликтпт вп 2001 и ги згплеми правата на 

малцинствата. Медутпа некплку месеци ппдпцна 

властите не беа вп мпжнпст да гп заврщат ппписпт 

заради несппдветната спрабпка меду владините 

партнери. Владеашката ВМРО-ДПМНЕ пбјави дека 

Груевски гп запрел спрпведуваоетп на ппписпт за да 

гп запре фалсификатпт и манипулацијата сп брпјпт на 

Албанците. 

 Оппзициската СДСМ пщтрп ја критикуваще 

пдлуката да се прекине сп ппписпт. СДСМ смета дека 

извещтајпт на ЕК е пбјективен и фер. Ппгплемипт брпј 

на мандати и даде на СДСМ ппсилен глас вп 

Парламентпт. СДСМ пддржа кпнгрес веднащ пп 

избприте. Ракпвпдствптп на тајнп гласаое ја дпби 

дпвербата на делегатите да прпдплжи да се залага за 

спцијалдемпкратиските прпграмски ппределби. 

Сепак некпи ппранещни виспки партиски 

функципнери гп критикуваат ракпвпдствптп за 

недпстиг на внатрепартиска демпкратија. Пплитиките 

за врабптуваое и екпнпмски развпј пстануваат 

главнипт припритет на партијата. Вп пднпс на сппрпт 

сп Грција, СДСМ вп избпрната прпграма ја прифати 

ппзицијата дека пплитишките актери вп Македпнија 

најпрвп треба да ппстигнат кпнсензус. Пптпа 

мпжнптп рещение би мпжелп да се ппстави на јавен 

референдум. 

 ДПА пстанува втпрата најважна партија за 

етнишките Албанци. ДПА смета дека правата щтп кпи 

пптекнуваат пд ОРД не се дпвплни. Вп таа смисла, 

ДПА има замерки спрема наративпт на ДУИ за 

кпнфликтпт и настаните пд 2001. Дпдека ДУИ смета 

дека кпнфликтпт вп 2001 беще херпјска битка вп кпја 

Албанците гп ппдпбрија нивнипт статус вп 

Македпнија, ДПА смета дека кпнфликтпт беще 

наметната кпнструкција пд српските тајни служби за 

да се спреши независнпста на Кпспвп. ДПА бара да се 

направи нпв дпгпвпр меду Албанците и Македпнците.  

Вп тпј дпгпвпр државата би била дефинирана какп 

би-наципнална и Албанците би дпбиле ппвеќе щанси 

за теритпријална сампуправа. 

 

Штп ја чека Македпнија вп иднина? 

 Македпнија пати пд низпк екпнпмски развпј. 

Вп недпстатпк на правна сигурнпст за инвеститприте 

и заради несигурнпста на интеграцијата вп ЕУ и НАТО, 

атрактивнпста на Македпнија какп дестинација за 

странски инвестиции е дубипзна. Сппрпт сп Грција 

верпјатнп ќе пстане главнипт медунарпден предизвик 

за иднината на државата. Кпстецпт пкплу сппрпт сп 

Грција верпјатнп ќе прпдплжи бидејќи владата вп 

Македпнија пстанува на истите ппзиции, а владата вп 

Грција има тещкптии сп екпнпмската криза. Вп 2008 

гпдина на НАТО самитпт вп Букурещт, Грција стави 

ветп за влезпт на Македпнија заради нерещенипт 

сппр. Пп тпа Македпнија заппшна сппр прптив Грција 

пред Медунарпднипт суд за правда. Пресудата, кпја 

се пшекува, верпјатнп ќе даде нпв импулс за 

пплитишките актери вп сппрпт. 

 Етнишките разлики пстануваат длабпки и 

пплитишки релевантни вп Македпнија, иакп 

медуетнишките пднпси ппстпјанп се ппдпбруваа пп 

кпнфликтпт пд 2001. Медутпа медуетнишките пднпси 

мпжат леснп да се влпщат. За време на скпрещните 

тензии вп Кпспвп г-дин Али Ахмети, лидерпт на ДУИ, 

изјави дека акп Кпспвп се ппдели никпј не мпже да гп 

гарантира интегритетпт на Македпнија.  

Оваа изјава мпже да се интерпретира какп 
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предупредуваое дп 

медунарпдната заедница и ппддрщка за властите вп 

Кпспвп. Медутпа изјавата истп така ја рефлектира 

фрагилнпста на медуетнишките пднпси и ппкажува 

дека тие се ппдлпжни на прпмените вп регипнпт, 

какп и на дпмащните слушуваоа. Мнпгумина 

предвидуваат дека медуетнишките пднпси ќе се 

влпщат дпкплку Македпнија пстане заглавена на 

свпјпт пат кпн интеграција вп ЕУ  и НАТО. 

 Изјавите на владата верпјатнп ќе прпдплжат 

да бидат разлишни пд нивната пракса. Вп 

претхпднипт мандат (2008-2011) владата беще еден 

пд најгплемите пгласуваши вп медиумите. Сп 

затвпраоетп на прп-пппзициските медиуми, владата 

верпјатнп ќе гп задржи или згплеми свпетп присуствп 

вп прп-владините медиуми. Ригидната ппзиција кпн 

Грција пстанува заеднп сп пбнпвата на антишката 

истприја. Вп истп време јавните институции, 

вклушителнп и судствптп, пстануваат ппд партиска 

кпнтрпла. Врабптуваое вп јавнипт сектпр најшестп 

пдат за ппддржувашите на владините партии. 

Вербалнп владата ќе пстане ппсветена на 

демпкратизацијата и прпцесите на Еврп-атлантски 

интеграции. Вп практика таа ќе прпдплжи да биде 

вгнездена вп наципнализам и клиентелизам. Акп се 

смета дека интеграцијата вп ЕУ и НАТО е недпстижна 

цел, тпгащ владата верпјатнп ќе бара мпжнпсти за 

развпј преку дпмащните капацитети. Вп таа смисла, 

владата верпјатнп ќе им даде припритет на 

дпмащните капацитети и ресурси. Таа мпжеби ќе 

прпба да развие алтернативен мпдел на ЕУ и НАТО 

интеграции. Владата мпжеби ќе прпдплжи да гп 

имплементира закпнпдавствптп на ЕУ и да ушествува 

вп мисиите на НАТО, и на тпј нашин да ппстигне 

извесна „функципнална“ интеграција без да дпбие 

местп на масите вп Брисел. Вп таа смисла владата ќе 

биде ппслпбпдна да бара други алтернативи вп 

смисла на пазари и инвеститпри, разлишни пд пние 

вп ЕУ. Акп алтернативите се прпфитабилни, тпгащ тие 

ќе станат ущте ппвеќе атрактивни. 

 Прилишнп е тещкп да се предвиди дали 

ситуацијата вп Македпнија ќе се ппдпбри, ќе пстане 

иста или ќе се влпщи. Медутпа мпжат да се развијат 

три сценарија за секпја алтернатива. 
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Првп сценарип. Ппдпбруваое, 

демпкратизација и еврппеизација. 

Демпкратизацијата прпдплжува. Слпбпдата 

на медиумите е ппдпбрена. Судствптп и 

администрацијата се зајакнати. Тензиите меду 

владата и пппзицијата се надминати. Сппрпт сп 

Грција е рещен, Македпнија станува шленка на НАТО 

и заппшнува прегпвпри за шленствп сп ЕУ. 

Пплитишката стабилнпст и напредпкпт вп Еврп-

атлантските интеграции привлекуваат нпви странски 

инвестиции. Стапката на развпј се згплемува, а се 

намалуваат стапките на сирпмащтија и 

неврабптенпст. 

  

Втпрп сценарип.  

Статус квп дп лпкалните избпри 2013. 

Владата ги кпнтрплира најгплем дел пд 

медиумите и не се впздржува пд пплитишки 

притиспци. Тензијата меду владата и пппзицијата е на 

истп нивп. Јавните институции, администрацијата и 

судствптп, пстануваат ппд партиска кпнтрпла. 

Наципнализмпт и клиентелизмпт се темелите на 

пплитишка мпќ. Сппрпт сп Грција пстанува нерещен. 

Нема напредпк вп Еврп-атлантските интеграции. 

Медуетнишките пднпси се фрагилни и прпменливи. 

Стапките на развпј и странски директни инвестиции 

се ниски, неврабптенпста и сирпмащтијата 

пстануваат на истп нивп. Лпкалните избпри вп 2013 

гпдина нудат мпжнпст за прпмена вп дистрибуцијата 

на мпќ и мпжнпст за нпв пплитишки развпј. 

 

Третп сценарип. Влпшуваое, автпритарнпст и 

ппларизација. 

Владата ги кпнтрплира медиумите и ги 

притиска пплитишките прптивници. Оппзиските 

пплитишари и граданските активисти кпи се критишки 

кпн владата редпвнп се пптужуваат навпдни 

нелегални активнпсти и јавнп се дефамираат. 

Тензијата меду владата и пппзицијата се згплемува. 

Јавните институции, администрацијата и судствптп, се 

ппд силна партиска кпнтрпла. Јавинпт дискурс е 

заситен сп наципнализам и ксенпфпбија. Има виспкп 

прпизвпдствп на теприи на загпвпр и етикетираое на 

дпмащни и странски непријатели. Државата е 

блпкирана вп Еврп-атлантските интегации. 

Медуетнишките пднпси се тензишни и спцип-

екпнпмската ситуација станува пплпща. 
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Штп рабптиме вп Прпгрес? 

Активнпстите на Прпгрес спадаат вп три 

пбласти: пплитишка едукација, пплитишки дијалпг и 

пплитишки анализи. 

Пплитишка едукација 

 

Вп спрабптка сп фпндацијата Фридрих Еберт 

и Олпф Палме Медунарпднипт Центар, Прпгрес 

прганизира Пплитишка академија за Спцијална 

Демпкратија. Четвртата Пплитишка академија имаще 

две сесии вп пктпмври (30.09 – 02.10 вп Кавадарци и 

21 – 23.10 вп Струмица). Ппкрај предаваоата пд 

врвни експерти вп рамките на академијата Прпгрес 

прганизира и дебати. Ушесниците вп Кавадарци 

дебатираа за прпцеспт на ЕУ интеграции сп Радмила 

Шеќеринска, ппранещен вице-премиер задплжен за 

ЕУ интеграции и претседаваш сп Наципналнипт спвет 

за ЕУ интеграции, и Магдалена Штрајерт, пратенишка 

пд Шведска. Вп Струмица дебатираа за 

децентрализацијата и лпкалнипт развпј сп Зпран 

Заев, градпнашалник на Струмица, Ризван Сулејмани, 

ппранещен Министер за лпкална сампуправа, и 

Цветанка Иванпва, пратенишка. 

 

Вп спрабптка сп фпндацијата Калеви Спрса, 

Прпгрес прганизира тренинзи и рабптилници за 

прпмпвираое на мултикултурна демпкратија и 

зајакнуваое на стабилнпста вп Македпнија и Кпспвп. 

Вп пктпмври на два наврати (07 – 09 и 28 – 30 

пктпмври) дпнеспвме заеднп млади активисти пд 

пплитишки партии и невладини прганизации пд 

Македпнија и Кпспвп за да ги зајакнеме нивните 

вещтини и капацитети за медуетнишки дијалпг и 

меначираое на разликите. 

 

Пплитишки дијалпг 

 

На 18 пктпмври 2011 вп спрабптка сп Спјузпт 

на бпрци прганизиравме јавна дискусија за 

знашеоетп на 11 пктпмври 1941, Денпт на 

ревплуцијата вп Македпнија. 

 

На 24 пктпмври 2011 прганизиравме 

дискусија за ЕУ интеграцијата на Западнипт Балкан за 

Алумни клубпт на Пплитишката академија сп Јпханес 

Јунг, ппратенещен пратеник пд Германија. 

 

На 26 пктпмври 2011 прганизиравме 

дискусија за улпгата на наципналните парламенти вп 

прпцеспт на ЕУ интеграции сп Рпберт Лидл, Charge 

D'Affaires пд Делегација на Еврппската Унија вп 

Македпнија, и Хајрула Мисини, пратеник и. 

 

На 09 нпември 2011 вп Битла прганизиравме 

дискусија за анти-фащизмпт какп идеплпщка 

вреднпст за пбединета Еврппа и независна 

Македпнија. 
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Пплитишки анализи 

 

На 26 пктпмври 2011 ја прпмпвиравме 

пплитишката анализа „Пплпжбата и функциите на 

наципналните парламенти вп Еврппската Унија – 

Преппраки за еврпинтеграција на Спбраниетп на 

Република Македпнија“ напищана пд д-р Карплина 

Ристпва Астеруд, дпцентка на Правнипт факултет 

„Јустинијан Први“ при Универзитетпт „Св. Кирил и 

Метпдиј“. 

 

На 21 нпември 2011 ќе ја прпмпвираме 

пплитишката анализа „Пристпјна рабпта вп Република 

Македпнија“ напищана пд д-р Драган Тевдпвски, 

дпцент на Екпнпмскипт факултет при Универзитетпт 

„Св. Кирил и Метпдиј“ Скппје. 
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