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ПРАТЕНИЦИТЕ ЗА ПОСЛЕДНАТА АНКЕТА
ЗА МЕЃУЕТНИЧКИТЕ ОДНОСИ
Скопје, 3 февруари (МИА) - Во македонското Собрание се
согласни дека меѓуетничките односи во земјата се во надолна
линија, но дилема отвора дали бројките објавени во
вчерашната анкета на невладината Центар за меѓуетничка
толеранција се навистина точни, кој може да прави анкети и
да објавува податоци за прашања како што се меѓуетничките
односи.
Народниот правобранител Иџет Мемети,
кој
денеска
присуствуваше на седницата на Комитетот за односи меѓу
заедниците, истакнува дека во мултуетничките општества
како
што
е
македонското
најранлив
сегемент
се
мултиетничките односи. - Затоа сите, почнувајќи од
инстититуцијата Обдусман, другите органи, па и граѓаните
треба да се воздражт од секакви провокации. Треба да се
воздржат од однесувања кои можат да креваат тензии, кои
потоа можат да создадат и конфликти, изјави Мемети. Тој рече
дека би бил несериозен доколку одговори на вакви прашања
без да има релевантни информации и податоци.
Мемети вели дека анкети треба да прават невладини
организации или одредена институции кои имаат лиценца за
тоа. - Друго е прашањето дали е во ред во едно општество
какво што е македонското да има толкав број асоцијации и
здруженија, институти да прават анкети, смета Мемети.
За Џевад Адеми од ДУИ вчерашната анкета „е порака која сите
сериозно треба да ја сфатиме“. - Тоа е факт за кој сите треба
сериозно да размислуваме. Ако нешто не ни треба во
Македонија тоа е најмалку ни треба влошување на односите
меѓу етничките заедници во Македонија, изјави Адеми. Не
смее да си дозволиме во Македонија да се подгреваат

страстите, да се подриваат односите меѓу заедниците кои со
огромна мака со надчовечки усилија ги релаксиравме, ги
зближивме, доста сработивме во овој правец. После 2001
година во Македонија многу позитивни нешта се случија,
изјави Адеми. Прашањето за влошувањето на меѓуетничките
односи е повеќедимензионално, вели Адеми одговарајќи дали
за оваа состојба се виновни само владејачките партии.
Адеми никогаш не чул за невладината организација Центар за
меѓуетничка толеранција, која вчера ја објави анкетата
според која, над 70 проценти од граѓаните се изјасниле дека
чуствуваат оти расте меѓунационалната нетрпеливост. - Многу
е субјективно прашање зошто не сум слушнал за оваа
невладина организација, изјави Адеми.
За Иван Стоиљковиќ од Партијата на Србите во Македонија од
укажувањето за заострени меѓуетнички односи можат да се
извлечат неколку заклучоци. - Прво, очигледно политичките
лидери сфатија дека играњето на меѓуетничката карта не е
застарена работа и се користи во политичкиот живот на
Република Македонија. Второ, економската криза ги дава
негативните резултати. Условите за живот стануваат
позатегнати, па такви се и реакциите на граѓаните. Трето,
манипулациите со граѓаните веќе подолго време ги даваат
резултатите, смета тој. Од ваквото однесување не отстапуваат
ниту носителите на јавни и одговорни функции, вклучителнои
Влдата. - 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 замјата се свесни за одоговорноста што ја носат,
изјави Стоиљковиќ.
Минатата 2009. за Имер Селмани од Нова Демократија беше
поразителна во полето на меѓуетничките односи и според него
истото темпо продолжува и во 2010.

- 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 сосотојби 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, тврди Селмани.
Селмани се согласува и дека и опозицијата има свој удел, но
рече дека Владата е таа која ги носи одлуките и која го има
мнозинството во Парламентот. - Ова е уште една порака до
Владата да биде многу внимателна во делот на сите одлуки
кои ги задираат меѓуетничките односи, вели Селмани.
Координаторката на пратеничката група на СДСМ Цветанка
Иванова смета дека анкетата е само потврда за тоа што се
случува долго време во Македонија. - Загрижувачка е
состојбата на меѓуетнички план. Оваа власт дојде за да ја
подобри економијата, а растури се она што беше добро
направено, како што беа релаксираните меѓуетнички односи.
Ова е очекувано, бидејќи е резултат на сите потези што оваа
Влада во изминатиот период ги влече, почнувајќи од проектот
енциклопедија, од градење на црква и џамија на плоштадот во
Скопје, од образованието... , вели таа.
Загрижува и фактот, според неа, дека 89 отсто од 6.500
испитаници искажале мислење дека веднаш ќе ја напуштат
државата. Тоа значи порака до Владата дека наместо
граѓаните да заминуваат од Република Македонија, треба таа
да си замине од власт. Запрашана дали навистина смета дека
анектата е релеватна, Иванова рече дека СДСМ „во принцип
не коментира анкети“, но оти оваа анкета е јавно објавена.
Таа не сака да верува во тоа дека е можен конфликт „меѓутоа
сето она што се случува наликува на нешто такво“. - Не

верувам во такво нешто оти сметам дека во оваа држава мора
да има капацитети власта да го спречи тоа, рече Иванова.

