Иван Стоилковиќ:
И нас не чекаат енклави
Иван Стоилковиќ, единствен Србин во македонскиот парламент, ги
застапува интересите на околу 40 илјади свои сонародници, а на
пошироката јавност и стана познат по тоа што единствено тој во
Собранието гласаше против признавањето на еднострано објавената
независност на Косово, пишува “Глас јавности“, кој го интервјуира
македонскиот пратеник по повод неговто мислење дека Србите во
Македонија ги очекува судбината на косовските енклави.
“Србите во Македонија живеат главно близу Албанците, кои со 25
отсто жители претставуваат конституитивен народ. По признавањето
на Косово, ситуацијата е уште потешка бидејќи покрај тие 600 илјади
жители на Македонија се наслонуваат и 1,3 милиони косовски
Албанци. Албанизацијата на Македонија е присутна во секоја
општествена пора, а статистиката и наталитетот и одат во прилог, па
така се поставува прашањето за опстанок на македонскиот народ, а
камоли за српскиот“, вели Стоилковиќ за “Глас јавности“.
На прашањето која е другата причина, Стоилковиќ вели дека само
ситуацијата во државата и лошите соседски односи. Македонија,
додава Стоилковиќ, има проблеми со Бугарија која дала околу 100
илјади пасоши за нивни државјани, Србија ги замрзна дипломатските
односи поради признавањето на Косово, но главниот спор, вели
Стоилковиќ, се води околу името на републиката, затоа што Грција во
Букурешт оваа година поради тоа го стопира приемот на Македонија
во НАТО, а Хрватска и Албанија пристапија.
“Глас јавности“ прашува: Како македонската држава и помага на
српската заедница?, на што Иван Стоилковиќ одговара:
“Ние не бараме ништо што е вон европските стандарди, но тоа се
остварува многу тешко. Државата нам од 1990 година се на се ни има
дадено 50.000 евра, додека Србија од својот Буџет за македонската
заедница издвојува околу 100 илјади евра годишно. Ни доцни и
печатењето на учебници, па така нашите деца книгите на српски јазик
ги добиваат дури во второто полугодие. Во државата ни велат дека

нашите деца можат да учат и на мајчин јазик, но од учебници на
македонски јазик“.
На прашање како српската заедниза опстанува во таква “микроклима“,
Стоилковиќ вели дека се снаоѓа некако, но дека младите луѓе најчесто
ги напуштаат пограничните области и заминуваат во другите делови
на Македонија или во Србија.
Прашан дали тој има намера да се отсели од Македонија, Стоилковиќ
одговара дека политичарот мора да ги урива стравовите и да отвора
перспективи, а како претставник на малцинство во една држава вели,
дури и нема право да размислува за тоа.
“Не гласавте за независноста на Косово, каково е чувството да се
биде единствен?“, прашува “Глас јавности“.
“На говорницата, додека образложував поради што не треба да се
признае независноста, беше многу поинаку, отколку да речеме по
собраниските ходници, каде што можеа да се чујат помалку пријатни
коментари. На пример дека Србија е како “нокија“, бидејќи секој ден е
се помала, додека мене ме нарекуваа србокомунист или четник“, вели
Стоилковиќ.
Тој во интервјуто сепак додава дека постои надеж ситуацијата да се
подобри.
“На скопскиот Универзитет оваа година се отвори катедра за српски
јазик на која се запишаа 15 студенти. Очекувам тие млади луѓе во
иднина да придонесат за подобро зачувување на српскиот идентитет“,
завршува Стоилковиќ.
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