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МАЛИТЕ ЕТНИЧКИ ЗАЕДНИЦИ СО УЛТИМАТУМ ДО
ГРУЕВСКИ
Се бараат гарантирани квоти и уставен закон за етничките
заедници
Претставниците на помалите етнички заедници во
парламентот му испорачаа своевиден ултиматум на
премиерот Никола Груевски - „да не ги игнорира и да не ги
држи настрана доколку сака да го деблокира политичкиот
процес и да обезбеди Бадинтерово мнозинство“.
Пратениците од малцинските заедници гледаат „историска
шанса и тие да добијат макар трошки од политичкиот
пазар“ и излегоа со барања за гарантирани квоти за влез
во парламентот, установување на министерство за
малцински прашања и уставен закон за правата на
етничките заедници. Малите етнички заедници сметаат
дека овој пат, поради констелацијата на силите во
парламентот, го имаат џокерот во рацете, па Груевски „или
ќе го обезбеди Бадинтер со нив или ќе мора да ја внесе
ДУИ во Владата“. Собранието завчера мораше да го одложи
изборот на петтемина членови на Судскиот совет поради
тоа што не успеа да обезбеди Бадинтерово мнозинство, а во
тоа не помогна ниту лобирањето на евродипломатот Ерван
Фуере.
Пратеникот од ДПС Иван Стоиљковиќ тврди дека не станува
збор за пазарење или револт, туку, како што вели, за
канализирање на политичкиот процес. Тој инсистира да се
воспостави институционална гаранција на правата на
припадниците на помалите етнички заедници. „По сплет на
изборни околности, пратениците на помалите етнички
заедници добија шанса да се вратат во политичкиот процес.
Сега имаме во парламентот соодветна тежина и на потег е
Владата: или ќе влезе во разговори со нас за да и'
помогнеме за Бадинтеровото мнозинство или под притисок
на меѓународната заедница ќе мора да ја внесе ДУИ во
власта. Ова е историска шанса која или ќе ја искористиме
или ќе заминеме од парламентот со незавршена работа. Не
бараме да учествуваме во Владата, туку сакаме да и'

помогнеме да го обезбеди Бадинтеровото мнозинство, со
што таа ќе ги избегне меѓународните притисоци. Од друга
страна, бараме договор со Владата за промена на
Изборниот законик за да имаме гарантирани места во
парламентот. Сметаме дека на Владата и' недостасува
министерство за малцински права и уставен закон за
правата на етничките заедници“, ни изјави Стоиљковиќ. Со
вакви барања претставниците на етничките заедници,
всушност, завчера излегоа на средбата со Фуере. Тоа што
седницата беше прекината, за Стоиљковиќ е добар сигнал
дека владиното мнозинство ја примило пораката.
И пратеникот од СДСМ Есад Рахиќ е дециден дека не смее
да продолжи трендот на игнорирање на малите етнички
заедници. „Треба да се внимава во политичкиот дијалог да
се вклучат и етничките заедници, оваа шанса е пропуштена
уште со формирањето на Комитетот за односи меѓу
заедниците“, смета Рахиќ. (О.В.)

