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ВЛАСТА САКА ДА СЕ ЗАЦВРСТИ ВО ПАРЛАМЕНТОТ
ГРУЕВСКИ ДАВА И МИНИСТЕР ЗА МАЛЦИНСТВАТА
Влезот на малцинствата во власта е резервна варијанта во случај
опозицијата да ги блокира измените на Изборниот закони, велат
партиски извори

Премиерот Никола Груевски сака да ги внесе во владината
коалиција тројцата пратеници од турската и српската заедница во
Парламентот.
Премиерот Груевски им рекол дека за нив вратата за влез во
Владата е секогаш отворена. Ако ја прифатат понудата,
пратениците од Турската демократска партија и Демократската
партија на Србите ќе добијат едно министерско место во Владата.
Груевски понудил партијата ТДП на Ќенан Хасипи да го предложи
министерот, а заменикот ДПС на Иван Стоилковиќ. Ако тројцата
пратеници се решат на таква опција, нивни кадри ќе раководат со
едно министерство што сега го контролира ВМРО-ДПМНЕ.

Ваква понуда до пратениците Хасипи и Стоилковиќ премиерот им
ставил на маса, откако постигнале договор за измените на
Изборниот законик, со кои малцинствата на наредните општи
избори добиваат загарантирана квота од десет мандати во
Собранието. Тие, исто така, договорија и формирање на посебна
агенција, која ќе се грижи за правата на помалите етнички
заедници во Македонија.
За возврат, Груевски ја обезбеди поддршката од тројцата
пратеници на ТДП и ДПС за реформските закони во Собранието.
Нивниот глас е многу битен околу докомплетирање на
Републичкиот судски совет бидејќи со тоа власта го обезбедува
Бадентеровото мнозинство за изгласување на преостанатите пет
члена на Советот.
Министерско место за малцинствата, велат владини извори, може
да биде и како компензација ако опозицијата успее во Собрание да
ги блокира измените на Изборниот законик. Власта и малцинствата
кројат заедничка стратегија како да ја пробијат блокадата на
опозицијата, но ако, сепак, не успеат во тоа, Изборниот законик ќе
се остави за подоцна кога ќе се создадат услови за тоа.
Идејата за влез во Владата различно е примена кај пратеникот
Хасипи и Стоилковиќ, велат овие извори. Додека Хасипи е
резервиран, Стоилковиќ е загреан весднаш да ја прифати
понудата на премиерот.
Наводно, Хасипи првин сакал да види како ќе се спроведат
договорените работи околу Изборниот законик, законот за
етничките заедници и формирањето на агенцијата, а потоа да се
размислува за влез во власта.
Истите извори велат дека ставот на Стоилковиќ е дека договорот
со премиерот полесно ќе се турка ако претставниците на ТДП и
ДПС учествуваат во работата на Владата.
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