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МЕЃУЕТНИЧКИТЕ ТЕНЗИИ ГИ ЗАГРЕВААТ И ПОЛИТИЧАРИТЕ

Немири и нестабилна политичка клима предвидуваат
опозициските СДСМ и Нова демократија. Опозицијата ја
засили реториката за меѓуетнички тензии откако вчера
Центарот за меѓуетничка толеранција и беглаци излезе
со анкета дека односите меѓу заедниците се на работ на
конфликт.
Како поткрепа на анкетата која покажува дека 78 отсто од
испитаниците сметаат дека меѓуетничките односи се особено
лоши, СДСМ и Нова демократија ги наведуваат примерите со
енциклопедијата, потоа воведувањето на македонскиот јазик
за албанските првооделенци, незиградбата на џамијата на
плоштадот, како и последните инциденти во тетовската
гимназија.
„Не е случајно, ниту треба да бидеме изненадени што
меѓуетничките односи се паднати на најниско ниво по 2001.
Оваа Влада не го положи испитот на добри меѓуетнички
односи и интегративните процеси за ЕУ и НАТО ги стави во
подредена положба. Ако нешто не се преземе да се санираат
сите овие состојби се плашам дека понатаму ќе има
заладување на меѓуетничките односи. Апсолутно треба да се
смени курсот оти за жал ќе имаме немири, ќе имаме
нестабилна политичка клима“, смета Имер Селмани,

претседател на Нова Демократија.
Тој смета дека анкетата е порака до Владата да биде многу
внимателна во делот на сите одлуки кои ги задираат
меѓуетничките односи.

Цветанка Иванова од СДСМ вели дека не верува оти е
можен конфликт, но дека “сето она што се случува наликува
на такво нешто“.
„Оваа држава мора да има капацитети власта да го спречи
тоа“, вели Иванова.
Иако рече дека нејзината партија не коментира анкети, сепак
оваа анкета ја сметаат за релевантна бидејќи била јавно
објавена и поради тоа што во нејзе учествувале 6.500
граѓани.
Центарот немал лиценца за правење анкети
Џевад Адеми пак, од ДУИ никогаш не слушнал за
невладината Центар за меѓуетничка толеранција и
предупредува дека во овој момент не треба да се подгреваат
меѓуетничките страсти.
„Ако нешто не ни треба во Македонија тоа е најмалку ни
треба влошување на односите меѓу етничките заедници во
Македонија. Не смее да си дозволиме во Македонија да се
подгреваат страстите, да се подриваат односите меѓу
заедниците кои со огромна мака со натчовечки усилија ги
релаксиравме ги зближивме доста сработивме во овој правец.
После 2001 година во Македонија многу позитивни нешта се

случија“, изјави Адеми.
Пратеникот Иван Стоилковиќ, пак вели дека причината за
лошите резултати од анкетата, како и лошите меѓуетнички
односи се резултат на тоа што македонските политичари се
уште собираат политички поени на картата на меѓуетничките
односи.
„Политичките лидери сфатија дека играњето на
меѓуетничката карта не е застарена работа и се користи
во политичкиот живот на Република Македонија. Не
сум изненаден од резултатите на анкетата, но има
простор меѓуетничките односи да останат стабилни без
разлика на се што се случи во Македонија, без разлика
на манипулациите и економската криза. Затоа верувам
дека лидерите во земјата се свесни за одговорноста
што ја носат“, вели Стоилковиќ.
На одговорно однесување ги повика и претставниците на
Владата.
Владејачката ВМРО-ДПМНЕ не сакаше да ги коментира
податоците од анкетата.

