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Дипломатски летопис

ВО ОВОЈ БРОЈ:
÷ Народ што сака да оформи своја суверена држава и преку неа да ги надградува
своите национални, културни, економски и безбедносни традиции, потребно е
како што историски е потврдено, тој да биде прифатен и признат од други веќе
оформени меѓународни субјекти.За искушенијата и предизвиците на Република
Македонија на меѓународната сцена, во рубриката ОД НАШ АГОЛ во обој број
пишува амбасадорот Виктор Габер...........................................................Стр. 3
***
÷ Како министер за надворешни работи на самостојна и независна Република Маке
донија od 1993-1996, Стево Црвенковски беше значаен учесник во напорите за ши
рење на мрежата на пријатели на нашата држава, со цел нејзино вклучување во
меѓународните организации. За ова и за други епизоди од животната врвица на
Црвенковски во рубриката ПРОФИЛ, пишува Димитар Белчев, амбасадор ... Стр. 5
***
÷ Стапувањето на секоја нова држава на меѓународната политичка арена се од
вива преку постојните и вообичаени мултилатерални настани; конгреси, кон
ференции форуми и со други форми. Во рубриката МУЛТИЛАТЕРАЛА-ГЛЕДИШТА
амбасадорот Александар Тафчиовски прави кус преглед на патот на Република
Македонија од осамостојувањето до меѓународното признавање и зачленувањето
во постојните мултилатерални организации и институции .....................Стр. 9
***
÷ Постапката за прием на Република Македонија во постојните меѓународни ор
ганизации, какви што се ОН, ОБСЕ, Советот на Европа, ММФ и други од страна
на државното и политичко раководство на нашата земја е започната набргу
по осамостојувањето. За тоа како течела процедурата на зачленувањето на
РМ во оваа меѓународна организација од прилогот на амбасадорот Благој Зашов,
кој е и непoсреден учесник во зачленувањето на РМ во оваа значајна европска
институција ..........................................................................................Стр. 18
***
÷ Република Македонија на 8.4.2003 година е примена за членка на ОН. Притоа
исклучиво од субјективни причини беше создадена и употребена сложена
правна формула за именување на државата. За тој макотрпен пат и за сите
контрадикции од ваквото решение на ОН пишува СашкоТодоровски, опол
номоштен министер ...............................................................................Стр. 22
***
÷ Во рубриката ГОСТИ НА КЛУБОТ, професорот Владимир Ортаковски пишува
за спорот со името на Република Македонија, наметнат од соседна Грција, за
кој постојат оправдани дилеми дали е тоа меѓународно политичко или правно
прашање и кое повеќе од 20 години ја држи Македонија во определена меѓународна
изoлација.................................................................................................Стр. 31
***
÷ Професорката пак на Правниот факултет „Јустинијан Втори“, Татјана
Петрушевска е застапена со текстот насловен како ДИПЛОМАТСКИ ЗАПИСИМакедонски милениумски предизвик .........................................................Стр.35
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***
÷ Нереално поставените цели во надворешната политика на една земја не може
да ги оствари ниту најспособната дипломатија. Во обидите тоа да го направи
може самата себе да се деградира, а на сопствената држава да и причини
огромна штета. За жал, смета активниот дипломатот Зоран Тодоров. Во
рубриката СТАВОВИ И ПОГЛЕДИ во статијата ПАРАДИПЛОМАТИЈА авторот
укажува и наведува аргументи за ова свое тврдење................................Стр. 42
***
÷ Во рубриката ОД ДИПЛОМАТСКАТА ИСТОРИЈА под наслов КОН ЈУБИЛЕЈОТ
НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА, се прави осврт на напорите на одреден број европски
земји од пред шест децении, да се обезбеди трајно подобрување на животните и
работни услови за сите европски народи. .................................................Стр.45
***
÷ Во ДИПЛОМАТСКАТА ЕНЦИКЛОПЕДИЈА на ДИПЛОМАТСКИОТ ЛЕТОПИС
според азбучен ред е направен список на кратенки на поголем број меѓународни
организации и асоцијации, како корисна и практична алатка за секој дипломат
во неговата секојдневна работа и комуникации во службата ..................Стр. 49
***
Реагирања:
÷ Во нововедената рубрика РЕАГИРАЊА, во овој број го објавуваме Соопштението
од Дипломатскиот клуб Скопје по повод посетата на претседателот на ЕС
Доналд Туск на Р.Македонија....................................................................Стр. 57
***
÷ ОБРАЌАЊЕ на Извршниот одбор на Синдикатот на македонските дипломатски
работници до Евроатлантската заедница .............................................Стр. 58
***
МЕЃУ ДВАТА БРОЈА:
-	 Одбележување на 100 годишнината од раѓањето на првиот македонски
претседател КироГлигоров .....................................................................Стр. 61
-	 Промоција на книгата „КОЛУМНА МАЕНИА“ од Драган Јањатов .............Стр. 62
-	 Промоција на Зборникот „ДИПЛОМАТИЈАТА И ДЕПОРТАЦИЈАТА
НА МАКЕДОНСКИТЕ ЕВРЕИ“ ...................................................................Стр. 62
-	 Во рамките на својата програма за работа Дипломатскиот клуб, во соработка со
Одделот за политички студии-Дипломатија и меѓународни односи на Правниот
факултет „Јустинијан Први“, на 25 април организираше трибинa на тема:

„КРЕИРАЊЕ И (ИЛИ) РЕКОНЦЕПТУАЛИЗАЦИЈА НА ДРЖАВНА НAДВОРЕШНОПОЛИТИЧКА СТРАТЕГИЈА НА МАЛИ И СРЕДНИ ДРЖАВИ“ .............................Стр.63
***
ФОТО-РЕПОРТАЖА:
-	 Од учеството на Дипламатскиот кор на „Тиквешки гроздобер“ 2016 и
закројување за 2017 година ......................................................................Стр. 65
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Пишува: Виктор ГАБЕР

Од наш агол

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА МЕЃУНАРОДНАТА СЦЕНА
За еден народ кој сака да оформи своја
суверена власт на одредена територија и преку
неа да ги изразува, остварува и надградува
своите културни, економски и безбедносни
интереси низ практиката на легални институции
и со тоа да стане меѓународен субјект, историјата
покажала дека е потребно тој да биде прифатен/
признаен и од страна на други (најчесто) веќе
оформени меѓународни субјекти. Притоа, тој
процес на признавање на таквата власт/држава
како рамноправна со другите меѓународни су
бјекти најчесто минувал низ мачни премрежја
на докажување на способноста на новиот
субјект за одржливост на таа негова власт врз
запоседнатата територија.
Воедно, со процесот на стабилизирање на тоа
чувство на народот на новооформената држава за својата власт која ќе ги реализира
неговите културни, економски и безбедносни интереси; течел и процесот на негово
прифаќање или отпори од страна на веќе офoрмените меѓународни субјекти – сѐ
во зависност од нивните историски или тековни интереси на внатрешен или на
надворешен план.
Државата Република Македонија раздружувајќи се од претходната федерација,
за разлика од другите федерални републики, беше “осудена“ да помине низ мошне
тежок процес на етаблирање на своето место на меѓународната политичка сцена.
Во тие одлучни денови на 1991. и 1992 година, во не мал број соседни средини на
Македонија и центри на моќ во светот извираа нивните замислени, посакувани, па
дури и романтичарски идеи за моќ, реални или имагинарни, и за нивната неостварена
„национална“ стратегија.
Почетоците на процесот на етаблирање на нашата држава како суверен субјект на
меѓународната сцена1 не треба да се бараат во самиот факт на барање на официјалните
државни органи на Република Македонија за прием во оваа или онаа меѓународна
организација. Тој процес не го детерминира самиот факт на моментот на приемот
во таквите меѓународни организации, туку произлегува од постепеното, макотрпно
Формално-правно гледано, како рамноправен и суверен дел од југословенската федерација, маке
донската република во 1945 година стана меѓународен субјект. Тоа може да се земе и како верифи
куван факт и при оформувањето на Организацијата на обединетите нации во 1945 година, каде таа
Југославија (а со тоа и Македонија како суверен субјект приклучен кон таа федеративна држава) беше
една од основачките држави на ООН, но и со учеството на македонскиот претставник Димитар Влахов
во рамките на југословенската делегација на Мировната конференција во Париз вво 1946 година, каде
се залагаше за правата на Македонците надвор од државните граници.
1
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градење на потребата за изразување на специфичните интереси на населението на
Македонија, паралелно со дефинирањето на етно-генетскиот процес кај Македонците,
кој дефинитивно ги одделува нив од другите словенски народи како самостојна на
родносна маса со оформена културна, психолошка и центрипетална сила/посебност
на територијата на Македонија со која себеси и идентитетски се поистоветува.
Значи, се работи за повеќеслојни напори на македонски дејци кои на просветен и
религиозен план (преродбеници) и на организационен и воен план (револуционери и
партизани) го носеле и го омасовувале тоа чувство за посебност. Секако, тоа не било
незабележано надвор од Македонија, но покрај поддршките, повеќе наидувало на
отпори, сѐ до крвави пресметки со носителите на тоа идентитетско осамостојување
на Македонецот. Успешното остварување на таквото суверенитетско осамостојување
во текот на Втората светска војна, стана камен-темелник за денешното оформување
на Република Македонија како самостоен и суверен субјект на политичката карта
на светот.
Но, процесот на менување на менталитетот кај веќе оформените светски фактори
за прифаќање на Република Македонија како рамноправен меѓународен субјект не
одеше така бргу. Неспорно беше дека тие беа преокупирани, па дури и оптоварени
со своите интереси – не можеа преку ноќ да ги менуваат навиките и практиките,
политички и нормативно утврдени како нивни „национални“ или интереси за
соработка и зачувување на мирот на поширок, светски план. Ова особено се
однесува на некои доминантни соседни средини на Македонија, кои во процесот на
сопствената стандардизација на националната „кауза“ ја вградувале и Македонија и
нејзиното население како нејзин дел. Историјата потврди, и денес е видно дека таа
нивна кауза во однос на Македонија била нереална, тие средини тешко се откажуваа
од неа и долго даваа отпор за меѓународно етаблирање на Република Македонија.
Но, моментот на осамостојувањето и на интегрирањето на Република Македонија во
светското семејство стана неповратен, не само заради геостартегиските интереси на
најмоќните држави, туку и заради мудроста и историските искуства на граѓаните на
Македонија дека со заедништво во земјата и во регионот, регионот треба дефинитивно
да го направиме поле за соработка и напредок по примерот на европските економски
напредни, демократски средини.
Пред читателите на овој број на „Дипломатскиот летопис“, правиме обид за што
подетално да ги изнесеме сеќавањата, сознанијата и искуствата на македонски ди
пломати и интелектуалци за одвивањето на тој процес на маѓународно признавање
на Република Македонија и заземање на нејзиното заслужено место во светот, како
суверен, мирољубив фактор којшто придонесува за регионална и европска безбедност
и соработка. Секако, продолжува процесот на „фасадното“ оспорување на полноправ
ното членство на Република Македонија во Обединетите нации и покрај исполнетите
експлицитни норми на сите меѓународни форуми за процедурите за прием на нови
членки во нив. Колегите, во овој број, детално и од разни агли се осврнуваат на тие
прашања. Наедно, „Дипломатскиот летопис“ продолжува со својата пракса, што е
искажан став на редакцијата, да биде место за слободно, одговорно и аргументирано
изнесување на ставови и мислења на македонски и странски дипломати и
интелектуалци за меѓународните односи, меѓународното право и дипломатијата, без
намера да наметнува каква било унификација на мислења и ставови за овие значајни
општествени и државни интереси.
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Пишува: Димитар БЕЛЧЕВ

Профил

СТЕВО ЦРВЕНКОВСКИ (1947-2004)
Иницијатор и член на редакцијата на ученичкото
гласило во Гимназијата “Јосип Броз Тито“ во Скопје.
Студент на Електротехничкиот факултет во Скопје,
запаметен од неговите колеги од генерацијата како
исклучително надарен математичар.
Дипломец на Академијата за театар, филм, радио и
телевизија во Белград во 1973 година, со ТВ филмот
“Добра долина“.
Режисер на неколку филмски и телевизиски оства
рувања и директор на “Вардар-филм“.
Ентузијаст, којшто ги следи и применува иновациите
во информатичките технологии.
Тоа се некои од многубројните епизоди од животната врвица на Стево Црвен
ковски пред стапувањето на политичката сцена, кого пошироката јавност го пре
познава како потпретседател на Владата на Република Македонија од септември
1992 година, втор по ред министер за надворешни работи од март 1993 и амбасадор
во Обединетото Кралство и Ирска од 1997 година. Стево Црвенковски се вгради во
напорите на политичките водства на Македонија во периодот на распаѓањето на
поранешната федерација за да се оформи солидна основа за самостојна Република
Македонија. Останува запаметено неговото залагање по мирен пат, преку исцрпувачки
преговори и со дијалог, да се надминуваат и најтешките препреки и закани за таа
цел. Во своето практично дејствување тој континуирано изнесуваше докази дека
Македонија е кооперативна држава и убедливо ги побиваше пласираните тези во
овие меѓународни механизми за наша наводна неконструктивност. Впечатокот што
го изгради кај своите соговорници, со залагањето за соработка и подготвеност низ
рамноправен дијалог да придонесе за надминување на тешки спорови, му обезбеди
висока репутација и почитување кај нив.
Одбраната на македонскиот идентитет, интегритет и независност беа и оста
наа до крај негова идеја водилка во политичкото ангажирање. Македонското
политичко раководство од 1990, сè до неговата смрт во 2004 година, имаше во
своите редови истраен борец во клучните моменти за меѓународно етаблирање
на Република Македонија. Без јаки зборови и медиумско експонирање, “тивкиот
човек на македонската дипломатија“, како што беше оценет од медиумите, ги
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продолжи активностите на својот претходник, професорот Денко Малески. Врз
основа на стратегиските документи усвоени во Собранието, С. Црвенковски во сво
јот мандат како министер за надворешни работи даде јасни насоки за чекорите што
треба да ги преземе Република Македонија за да ги постигне своите цели, а тоа
беа зачленувањето во Обединетите нации (ОН), во НАТО и во Европската заедница.
Во годините на неговиот мандат како министер за надворешни работи Република
Македонија беше примена во членство на Организацијата на обединетите нации и
во нејзините специјализирани агенции, во Советот на Европа, во Организацијата за
безбедност и соработка на Европа (ОБСЕ).
Без неговата прагматичност во преговорите за пристапување во ОН, при што
Македонија беше соочена со барање спротивно од важечките одредби, да се откаже
од своето име и во услови на еднострано стопанско ембарго, под знак прашање е
дали кај високите функционери на Обединетите нации ќе можеше да се обезбеди со
гласност за внесување на нашата апликација во процедура. Ако се има предвид дека
во тој момент нашата држава се соочуваше на регионален план и со меѓународни
санкции коишто оневозможуваа нормална трговска размена со најважните пазари
за македонското стопанство, тој успех е дотолку позначаен. Тие пречки се закануваа
да останеме надвор од Обединетите нации, а што коинцидираше и со позицијата
на оние политички сили што во Собранието се спротивставуваа на политиката на
компромис.
Во тој период Македонија стана членка на “Партнерството за мир“ на НАТО и
активно се вклучи во регионалните форми на соработка, а Мисијата УНПРЕДЕП
се распореди долж северната граница. Во Централно-европската иницијатива
успеа да ја внесе Република Македонија под уставното име. Личната врска со
Ван Дер Штул, висок комесар за малцинства на ОБСЕ овозможи реалната слика
за меѓунационалните односи кај нас, како контраст со состојбите во нашето
опкружување, да допре до највлијателните политички чинители во светот.
Напоредно со ова, во неколку бранови беа воспоставени дипломатски односи на
ниво на амбасади со повеќето членки на ЕЗ, покрај оние од пријателските држави
коишто веќе имаа акредитирано амбасадори во Скопје.
На 16 февруари 1994 година државата беше соочена со буквално катастрофална
отсеченост од меѓународните трговски текови, непозната дотогаш во европскиот
простор. Беше затворен пристапот до најблиското пристаниште Солун, со што
се прекина железничкиот транспорт како базичен предуслов за снабдување
со нафта и деривати и за работата на екстрактивната индустрија, токму онаа
индустрија којашто според оценките на Европската комисија ја имаше постигнато
неопходната конкурентност на меѓународните пазари. Не смее да се заборави
дека грчката страна го образложуваше во Европа и во САД овој анахрон потег
како “политичка мерка за самоодбрана“ и “реална закана за нашата национална
безбдност, бидејќи настојувањето на Скопје е да се здобие со излез на Егејското
Море ... Ние ја затворивме границата откако шест држави од ЕУ го признаа Скопје“.
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Во такви драматични околности, а потпирајќи се на единството во државниот врв,
со многу прецизни потези министерот Црвенковски креираше мрежа на пријатели
кои го овозможија неопходниот пробив на Република Македонија од таа наметната
изолација и укинување на ембаргото.
Европскиот суд на правдата во Луксембург во подготвителната фаза ја оцени
одлуката за затворање на нашата јужна граница од држава-членка на Европската
заедница со суптилен правнички речник како спротивна на правилата на ЕЗ за
слободно движење на стоките. Тој убедливо ја демонстрираше подготвеноста на
Република Македонија низ дијалог и во такви драматични околности, придружено
со силно меѓународно посредување, да го оствари своето право за непречена
стопанска комуникација со соседите и со светот.

Сето тоа го отвори патот да започнат разговори со Грција коишто резултираа со
склучување на Привремената спогодба на 13 септември 1995 година во седиштето
на ООН, во Њујорк (документ на Обединетите нации број 32193-1995). Притоа
никако не смее да биде заборавено дека С. Црвенковски постигна иницијаторот
на блокадата, со сите негови ловорики дека е “лулка на европската цивилизација
и демократија“, да биде принуден да се согласи со Привремената спогодба и да
биде именуван само како “Прва страна“, која е договорна со “Втората страна“.
Оваа Спогодба како меѓународно-правен документ, заради уникатноста на
процедурата за нејзино склучување и применетата дипломатска умешност, како и
конструкцијата на текстуалниот дел, секако ќе претставуваат и понатаму предмет
за разгледување во дипломатските академии. За пошироката јавност остана
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непознат и податокот дека наша екипа, составена од претставници на надлежните
државни институции и дипломати, засилена со научни работници и лоцирана во
Скопје и Њујорк, му ја даваше синхроно сета потребна поддршка. Со овој чин,
како најблизок соработник на претседателот Глигоров, министерот Црвенковски
го претстави своето изострен чувство за историскиот момент и за државничка
одговорност. Во овој сложен процес, тој како политичка фигура, исправена пред
јавноста, на себе ги прими многубројните протести на оној дел од домашната
јавност што тогаш не успеа да го согледа значењето на овој пробив од изолација. Но
едновремено, министерот С. Црвенковски беше поканет во влијателните светски
медиуми, коишто во тој период катадневно ги следеа преговорите за ставање крај
на војните во просторот на поранешна Југославија, да ја претстави мирољубивата
политика и конструктивноста на нашата држава како контраст на лудилото што
преовладуваше. 				
Кратенката МКД за нашата валута - денарот, нашите автомобили да се препо
знаваат под ознаката МК и нашиот домен во интернетот е .мк - сето тоа е резултат
на неговото лично и непосредно вклучување и поврзување со наши граѓани во и
надвор од државата, а кои беа специјалисти во тие области и беа вклучени во телата
што донесуваа одлуки во соодветните меѓународни институции. Ние како негови
соработници бевме силно мотивирани од неговата истрајна визија за Македонија
како рамноправен учесник во сите нивоа на светската политичка, стопанска и
технолошка комуникација.
И денес, откако израсна цела една генерација за која почетниот период на
самостојна Република Македонија претставува веќе дел од историјата, останува
валидна оценката на С. Црвенковски за членството во ООН една деценија по тој чин,
што ја пренесоа медиумите: „... Може да кажеме дека добивме сè, а не загубивме
ништо... Приемот во ОН беше ‘пресуден момент’ за опстанокот на Република
Македонија. Целиот циркус на Грција со името беше насочен кон тоа да нè натера
да се откажеме од вклучување во ОН“.				
Во текот на неговиот мандат, како амбасадор во Лондон, се оствари прва
официјална посета на претседател на Република Македонија на Обединетото
Кралство, а македонската химна беше интонирана пред претседателот Борис
Трајковски и кралицата Елизабета Втора во Бакингемската палата. Принцот Чарлс
ја посети Македонија во ноември 1998. Упорно создаваше широк и влијателен круг
на пријатели на Македонија во Обединетото Кралство.Тоа помогна принцезата Ана
да донесе значителна помош во 1999 година, кога нашата држава беше притисната
од енормен број бегалци во тек на само неколку дена.
По неколкугодишна борба со подмолната болест, неговиот животен пат заврши
на 4 февруари 2004 година во Скопје.
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Пишува: Александар ТАВЧИОВСКИ

Мултилатерала - гледишта

ДОЖИВУВАЊА НА ЕДЕН „МУЛТИЛАТЕРАЛЕЦ“
Република Македонија и мултилатералната дипломатија
Влезот на секоја нова држава во меѓународната
арена се одвива преку мултилатералните наста
ни, порано преку мировни конгреси или кон
ференции, а во поновата историја преку мулти
латералните форуми (ОН).
На патот на Република Македонија, од
моментот на осамостојувањето до меѓународното
признавање и зачленување во мултилатералните
организации, во почетокот се одвиваше процес
за решавање на конфликтот, односно за
признавањето на државите сукцесори на СФРЈ
(и СССР). Европската заедница (ЕЗ), конкретно
Холандија како претседавач, организираше
(мировна) „Хашка конференција за иднината на
Југославија и нејзините нации“ (7-12 септември
1991 година). Конференцијата не донесе мир и договорна дисолуција на федерацијата.
Како продолжение на Хашката конференција, на 26/27 август 1992 година, во
Лондон беше свикана (првата) „Лондонска конференција“. На конференцијата
учествуваа “југословенските републики“, ЕУ членките, САД, Кина, РФ, Јапонија,
Канада, Чешка (претседавач на КЕБС), како и соседните држави. Македонската
делегација ја предводеше претседателот на Републиката (ПР) Киро Глигоров, кој по
пристигнувањето во Лондон ја свика делегацијата (Малески, Фрчкоски, Миљовски и
други) на консултации. Добивме информација дека Кучан и словенечката делегација
одбиле да присуствуваат на Конференцијата. Од еден член на нашата делегација падна
предлог и ние да заминеме. Изнесов спротивно мислење: “Словенија е признаена
држава, додека РМ не е. Ако не бидеме присутни, тоа ќе испрати лош сигнал во однос
на нашите заложби за меѓународно признавање“. Претседателот Глигоров одлучи
делегацијата да учествува.
Со заострувањето на воените конфликти и Обединетите нации (ОН) формално се
вклучуваат во барање решение на кризата што се изрази со Резолуцијата на СБ бр.
713 (25 септември 1991 година) со која, покрај искажаната поддршка на ЕЗ и на КЕБС,
се воведе ембарго за оружје на СФРЈ. Ова беше прва резолуција на ОН сврзана со
дисолуцијата на СФРЈ.
И денес, во РМ одделни аналитичари го проблематизираат прашањето зошто РМ (прво
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и) веднаш не побарала прием во ОН. Постојат (најмалку) две евидентни причини: 1. се
работеше за “европско“ прашање, и 2. согласно Повелбата на ОН (глава 8), “регионалните
аранжмани треба да ги направат сите напори да постигнат мирно решение на локални
спорови пред да ги пренесат во Советот на безбедност“. Во таа смисла и на таа линија
треба да се има предвид дека на 16 декември 1991 година ЕЗ ја донесе познатата
декларација за “Насоките за признавање на новите држави во Источна Европа и во
СССР“. Покрај Република Македонија, од југословенските републики мислење од
комисијата на Бадинтер за неодложно признавање доби уште само Словенија. Нашата
земја се соочи со “студен туш“ кога наместо прифаќање на мислењето, на 15 јануари
1992 беа признаени Словенија и Хрватска, но не и ние. Примерот на редоследот на
признавањето и приемот на Словенија и Хрватска во меѓународните мултилатерални
форуми го докажува непишаното, но усогласено правило: 1. признавање од ЕЗ, 2. прием
во КЕБС и 3. прием во ОН. РМ континуирано продолжуваше со активности и барања за
признавање од страна на ЕЗ и прием во КЕБС и покрај сознанието и јасните сигнали
дека Грција се противи да бидеме признаени, како и постојниот принцип на консензус
во рамките на ЕЗ и солидарноста на членките.
Исходот од Состанокот на ЕЗ на 1-2 мај 1992 година во Гимараеш дополнително
кај нас ја зголеми фрустрацијата и загриженоста. Во мај 1992. на покана на МНР на
Португалија, Пињеиро (како претседавач на ЕЗ), делегација на РМ, предводена од
МНР Малески, во која беше и МВР Фрчкоски, отпатува во Лисабон. Подготвивме
предлог-документ за добрососедски односи Република Македонија - Република
Грција, по моделот на Германско – полскиот договор. Имајќи во вид дека во Лисабон
престојува и грчкиот премиер Мицотакис, постоеја очекувања дека е тоа можност за
“затоплување“ на билатералните односи и отворање на портите за признавање од
страна на ЕЗ.
По речиси шестчасовен лет со владиниот Лирџет од Скопје до Лисабон, пречекот
од страна на португалскиот МНР беше постуден од ладен туш. После ракувањето не
доближи до пенџерето со укажување кон небото и не информира: ,,Ене, Мицотакис
сега одлета од Лисабон,“. Со самото седнување на масата, Пињеиро веднаш праша
дали имаме предлог за име. Со тоа средбата беше фактички завршена.
Потоа се одржа Самитот на ЕЗ во Лисабон (26-27 јуни 1992 г.) со заклучок
,,Европскиот совет изразува подготвеност да ја признае оваа република...под име
кое не содржи поим Македонија,“ што претставуваше вистински шок и разочарување
во земјата. Интересно е што и во оваа Декларација се користи изразот ,,поранешна
југословенска Република Македонија,“ Инаку, за прв пат ова ословување во ЕЗ беше
користено во Декларацијата од министерскиот состанок во Гимараеш (1-2 мај 1992 г.).
Во пресрет на два важни самита, Г 8 (6-8 јули 1992.) и КЕБС (9-10 јули 1992.) подготвив
предлог-писма кои ПР Глигоров ги испрати до учесниците на самитите во кои укажа
на неправедноста на ставовите на меѓународната заедница во однос на нашите
аспирации, како и оправданоста за наша интеграција во КЕБС и за признавање од
страна на ЕЗ.
Со оглед на таквиот развој на процесот на меѓународното признавање, Собранието
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на РМ на 29 јули 1992. донесе Одлука за стапување на РМ во членство на ОН и во
согласност со Одлуката, претседеталот Глигоров испрати писмо до генералниот
секретар на ОН Бутрос Бутрос Гали со барање за прием на РМ во ОН.
Бидејќи барањето не беше проследено до Советот за безбедност (СБ), делегација
на РМ предводена од МНР Д. Малески, во декември 1992. и јануари 1993 година
престојуваше во Њујорк и остваруваше средби со сите членки на СБ. Клучната средба
се одржа во јануари 1993 во која пригода МНР Малески оствари средба со Б.Б. Гали.
Како присутен учесник на таа средба, неа би ја оценил како “жестока“. Накусо, Гали се
обиде да изнесува аргументи зошто “не е време“, додека МНР Малески решително и
аргументирано му парираше и се спротивставуваше на неговите ставови. Разговорот
заврши со изјава на Гали дека барањето ќе го проследи до СБ. Интересен е податокот
што на состанокот со јапонскиот амбасадор Јошио Хатано, претседавач на СБ за
јануари 1993, а пред средбата со Гали, тој ни најави дека приемот ќе биде реализиран
“кога црешите ќе процветаат“. Во проверката кога црешите процветуваат во Јапонија,
констатирав дека најпрво процветуваат на едно острово (Кјушу) кон крајот на месец
март, а потоа во април и во другите краеви на Јапонија. Со тоа јапонскиот амбасадор,
уште на почетокот на месец јануари, прецизно го предвиде датумот на приемот на РМ.
На 5 февруари 1993 година претседателот Глигоров испрати писмо до генералниот
секретар Гали во кое изразува задоволство за проследеното барање до СБ, но и
незадоволство и несогласување со поставување предуслови за Македонија при
приемот во членство.
На 24 март 1993 година претседателот на Владата на РМ, Бранко Црвенковски
испрати писмо до претседателот на СБ во кое, изразувајќи благодарност за предлогот
РМ да биде примена во ОН, искажа став дека “РМ, под никакви околности, нема да
биде подготвена да ја прифати ‘поранешна југословенска Република Македонија’ како
име на државата“. После долги преговори во Њујорк, базирани на предлог-резолуција
на три членки на СБ, сите од ЕЗ ( Велика Британија, Франција и Шпанија), на 7 април
СБ усвои Резолуција бр. 817, а на 8 април 1993 година Генералното собрание (ГС) со
Резолуцијата бр. 47 со акламација ја прими РМ во членство како 181 земја-членка.
Во документите коишто се однесуваат на приемот на РМ секаде се нагласува
„државата чиешто барање е содржано во документот А/47/876-С/25147 да ја прими во
членство....“ и „...до решението за разликата што се појави околу името на државата,
таа држава, за целите во ОН е привремено именувана како ‘поранешна југословенска
Република Македонија’“. Односно, со наведување на барањето, во ОН се прима
РМ (како што стои во барањето), а ќе се именува привремено како „поранешна
југословенска Република Македонија“.
Ние десетина спонтано се собравме во зградата на МНР да го слушаме говорот
на ПР Глигоров во ГС. Дополнително задоволство ми причинуваше сознанието
што, во голем дел, говорот ги содржеше елементите од предлог - текстот којшто самоиницијативно – со колешката Јелена Цветановска го подготвивме и му го врачивме
на советникот на претседателот Глигоров. Со приемот на РМ во ОН се зацементира,
за првпат во историјата, меѓународната позиција на РМ во светската заедница. Се
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отворија портите за натамошно етаблирање на РМ во меѓународната заедница.
Уследија одделни барања за прием на РМ во сите специјализирани агенции на ОН.
Како најмлада членка на ОН, РМ зеде активно учество на „Светската конференција
за човекови права“, што се одржа од 14. до 25 јуни 1993 г. во Виена. На маргините на
конференцијата беше остварена прва билатерална средба меѓу Глигоров и Бериша.
Големо задоволство ми приреди нашата колешка Билјана Тасевска, од Мисијата во
Женева, кога една вечер телефонски ме информира дека за РМ е прифатен кодот за
државата МК во стандардот ISO 3166-1 alpha-2. Кодот МК беше подоцна повеќепати
„нападнат“ и беа правени обиди да се смени од страна на Грција или нејзините
инсталации во меѓународните организации (ОН, КЕБС/ОБСЕ).
Македонија го поднесе своето прво барање за членство во КЕБС во пресрет на
министерскиот состанок во Прага (30/31 јануари 1992 г.) на кој, во членство беа примени
најголем дел од поранешните советски републики. На Словенија и Хрватска им беа
доделени набљудувачки статуси. За барањето на РМ немаше консензус. Од еден член
на делегацијата на Бугарија подоцна бев информиран дека кога таа се залагала и
за прием на РМ, член на делегацијата на Германија (од 1993. и ген-сек на КЕБС), тој,
наводно, многу грубо им возвратил дека тоа сега не било предмет и така го прекинал
тој разговор. Второто барање РМ го испрати во пресрет на министерскиот состанок во
Хелсинки (24 март 1992 г.). И на овој состанок немаше консензус за барањето на РМ,
додека Хрватска, Словенија и Грузија станаа членки на КЕБС. Иако не беше остварена
намерата за членство, присуството на МНР Д. Малески на овој состанок овозможи
голем број билатерални средби, вклучително и со државниот секретар на САД, Лоренс
Иглбергер. На средбата Иглбергер го информира МНР Малески дека наскоро САД ќе ги
признаат Словенија, Хрватска и БиХ, но, за жал, не и РМ. Отворено ги изнесе причините
коишто, во најголем дел, беа сврзани со внатрешните односи во рамките на ЕЗ.
За време на престојот во Хелсинки беа правени обиди да се договори средба со
германскиот МНР Геншер, но беше очигледно дека тој не ја посакуваше таа средба.
На третиот министерски состанок на КЕБС (14-15 декември 1992 г.) во Стокхолм
пристигна претседателот на РМ, К. Глигоров. Нашето барање за членство не
резултираше со прием. Меѓутоа, претседателот Глигоров оствари средби со повеќе
од 20 министри членки на КЕБС. Состаноците беа така закажувани што влегував во
работните боксови на делегациите и барав средби за ПРМ Глигоров со министрите
на поважните држави. Информацијата за доаѓањето на ПРМ Глигоров во Стокхолм и
посакуваните средби ја добив во Брисел (од каде заминав за Стокхолм) само на ден
пред неговото доаѓање, така што целиот ден го поминав во барање и договарање
средби. Носев беџ на делегацијата на Словенија. Беше исклучително тешко да се
ускладат термините за средби за дваесетина министри. ПРМ Глигоров ги примаше
министрите во вила (здание од 14 век и за која домаќините најпрвин побараа 10.000
$ за дневно користење, но потоа ја доделија бесплатно) непосредно до Конгресниот
центар. Средбите, без пауза, се одржуваа од 10 до 20 часот. Некогаш некоја средба ќе
се пролонгираше и тоа создаваше проблеми и непријатности. Така германскиот МНР
Кинкел со својата делагација пристигна во точно предвидениот термин. Бидејќи
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тековната средба уште траеше, МНР Кинкел ми кажа дека ќе чека уште три минути.
Му се обратив на германски јазик со замолување да има разбирање (што од негова
страна беше прокоментирано дека одлично сум говорел германски; дека министри
на големи држави некогаш паметат и ситни работи, се покажа кога после 3-4 месеци
со МНР Малески бевме во посета на Бон и при поздравувањето Кинкел ми се обрати:
„Вие сте оној што добро зборуваше германски“).
Последната средба на ПРМ Глигоров се одржа со државниот секретар на САД
Иглбергер во неговиот хотелски апартман. Беше тоа долг разговор на пријатели. Се
потсетија дека, иако РМ не беше во КЕБС, во септември 1992 г. КЕБС дојде во РМ.
Имено, кога војната се прошири во БиХ, на иницијатива на претседателот на САД,
Џ. Буш преку органите на КЕБС беше формулиран предлог за испраќање на Мисија
на КЕБС во РМ со цел спречување на прелевање на војната во нашата држава.
Македонските власти се согласија со иницијативата на КЕБС. За шеф на Мисија
беше назначен амбасадорот Р. Фровик од САД. Во изработката на “Меморандумот
за разбирање“ за престој на Мисијата немавме поголеми разлики, но проблемот
се појави кога требаше Мисијата да го добие своето име. Имајќи во вид дека и
тоа треба да добие согласност од сите членки на КЕБС, на крајот се пристапи кон
компромисно решение: “Мисија во Скопје“. Амбасадорот Фровик ме уверуваше оти
е многу поважна функцијата на Мисијата (составена претежно од Американци) како
сигурен гарант дека војната нема да се прелее во нашата држава. И следните двајца
шефови на Мисијата беа Американци. По приемот на РМ во ОН, на состанокот на
Конференција на високи функционери (КВФ) на КЕБС (Прага, 26-28 април 1993
г.), РМ се здоби со статус набљудувач. Надвор од пленарната сала, со тогашниот
претседавач од Италија водев долги и остри преговори околу нашиот статус.
Инсистирав на добивање статус полноправна членка. Претседавачот уверуваше
дека има држави кои се цврсто против. На крајот од разговорот предлогот којшто
го добивме беше “земи или остави“. Од Скопје добив одобрување да се согласам со
набљудувачкиот статус, без право на говор.
Во септември 1992 г.,за време на престојот во Брисел, МНР Малески оствари средба
со помошникот генерален секретар на НАТО за политички прашања Г. фон Молтке.
Беше тоа прва средба, на наше барање, на македонски функционер со функционер на
НАТО. За жал, на нивно барање, средбата мораше да се оствари надвор од седиштето
на НАТО.
Меѓу друго, важноста на мултилатералната дипломатија и форумите е и во тоа што
таму се остваруваат контакти и добиваат информации коишто се вон материјата на таа
организација, а се од интерес на државата. Така, во текот на министерскиот состанок
во Рим (декември 1993 г.) во една неформална конверзација со претставник на Велика
Британија, бев информиран дека во текот на месецот поголем дел од ЕЗ членките
ќе ја признаат РМ. Веднаш му ја пренесов оваа вест на МНР Стево Црвенковски
којшто присуствуваше на состанокот. Од неговата реакција заклучив дека во Скопје
не поседувале прецизна информација околу признавањето и воспоставувањето
дипломатски односи со повеќето ЕЗ членки.
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Во 1992 г. РМ испрати барање за членство во ЦЕИ - најстарата регионална
структура во централна, источна и југо-источна Европа, формирана на 11 ноември
1989 г. (два дена по падот на Берлинскиот ѕид) од страна на Италија, Унгарија,
Австрија и СФРЈ. како „Quadragonale“ со цел премостување на блоковските поделби.
Одлуката за прием на РМ беше донесена во првите денови на јули, кога бев поканет
на состанок на високи функционери во Будимпешта. Македонија беше примена во
ЦЕИ во јули 1993, на Самитот на ЦЕИ во Будимпешта, на кој учествуваа премиерот
Бранко Црвенковски и МНР С. Црвенковски.
Со добиениот набљудувачки статус, РМ во ноември месец 1993 г. отвори Мисија
при КЕБС и ОН во Виена. Во Хофбург, каде што се одржуваа состаноците на КЕБС, во
подрумските простории имаше десетина боксови. Следните 9-10 месеци тоа ми беа
работните простории (со бесплатно користење). По воспоставувањето дипломатски
односи со Австрија, покрај КЕБС и ОН, ми беше придодадена и билатералата со неа.
Во текот на 1994 година РМ продолжи со аплицирањето за полноправно членство. Со
секој нов состанок на КВФ растеше бројот на држави коишто гласно застануваа зад
нашето барање за полноправно членство. За одбележување е 27-от состанок на КВФ
кој се одржа на 14/15 јуни 1994 г. Околу 25 држави (вклучително и од ЕЗ) зедоа збор во
поддршка на членството на РМ. Претседавачот констатираше дека нема консензус за
полноправен статус, но дека мнозинството држави биле во прилог на тоа и прашањето
да се реши најитно. Грција се спротивстави на барањето на РМ да се обрати до
форумот. Таквиот став предизвика жестока реакција на американскиот амбасадор
Џон Корнблум и прекин на состанокот. По долги консултации и „убедувања“, на РМ
ѝ беше дадено право да се обрати. Амбасадорот на Албанија одржа долг говор во кој
повтори дека нивниот став кон статусот на РМ во КЕБС бил мотивиран исклучиво
поради статусот на Албанците кои живеат во Македонија. Едновремено, информира
дека Албанија се приклучува кон делегациите кои го поддржуваат целосниот прием
на РМ. Со ова беше и укинат статусот на „молчеливост“ којшто го наметна Албанија
во април 1993 година.
Пробивот во интеграцијата на РМ во меѓународните форуми доби своја динамика
по привремената спогодба меѓу РМ и Грција, склучена на 13 септември 1995 година.
На 9 октомври МНР С. Црвенковски испрати писмо со барање за членство на РМ
во ОБСЕ. На состанокот на Постојаниот совет на 12 октомври ова прашање беше
ставено на дневен ред. Пред самиот состанок ми пријде претседавачот, унгарскиот
амбасадор, со укажување дека прашањето ќе се разгледува следната недела, имајќи
во вид дека Спогодбата стапува во сила 30 дена по потпишувањето. Остро реагирав,
а во тој момент поминуваше и новиот грчки амбасадор со кого имав мошне коректни
односи. Го вклучив во „разговорот“ на што грчкиот колега само кажа дека тоа
треба да се реализира истиов ден. Така одлуката беше донесена на 12 октомври, но
по принципот на „молчелива процедура“ заклучно со 14 октомври. Конечно, после
речиси четири години аплицирање, РМ стана полноправна членка. Заврши периодот
на недостоинствено седење во аголот од салата, додека сите други беа на масата.
При преселувањето на големата маса, Секретаријатот одлучил да седиме (по азбучен
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ред) под „Т“. Имајќи во вид дека беше користена француска азбука при редоследот
на седење, барав РМ да биде лоцирана согласно францускиот збор (l’ancienne)
за „поранешна“ т.е. да добиеме стол под „Л“, а фактички на почетокот на групата
држави под „М“. Не беше прифатено.
Полноправното членство во ОБСЕ беше услов за приклучување (и на РМ) кон
Партнерството за мир (ПзМ) на НАТО. Веднаш уследи барање за членство во ПзМ.
Дека мултилатералните форуми може да бидат корисни и покрај материјата со
која се занимаваат, може да се илустрира и со фактот што на Лисабонскиот самит на
ОБСЕ (2-3 декември 1996 г.) се случи средба и запознавање на ПРМ Глигоров и грчкиот
премиер Симитис. Односот РМ – ОБСЕ (ако го ставиме настрана долгиот период на
чекање за членство) и во рамките на самата организација и од аналитичарите се
смета како „успешна приказна“, што долго време беше истакнувано, вклучувајќи ја
и соработката со Високиот комесар за национални малцинства. Во периодот 1993-95.
комесарот Штул 11 пати ја посети РМ, даваше свои препораки и вршеше медијација
во меѓуетничките прашања. Делегацијата на РМ при ОБСЕ исто така имаше активен
однос. По урнекот на групациите држави на ЕУ, НАТО, скандинавските и балтичките
држави, неутралните држави и други, македонската делегација иницираше и се
реализира неформално координирање и чести заеднички настапи на државите од
т.н. Западен Балкан, како и неделни консултации со ЕУ-Тројката.
После Дејтон во регионот на ЈИЕ имаше наплив на регионални иницијативи
и аранжмани. РМ се вклучи во најголем број од нив. „Процесот за соработка во
Југоисточна Европа“ беше востановен во 1996 г. Во 2000/2001 по принципот на
ротација, со Процесот претседаваше РМ. Непосредно по смената на власта во
Белград, на ПРМ Борис Трајковски му предложив да организираме вонреден
самит на Процесот. Се консултираше со романскиот претседател и донесе одлука
да пристапиме кон подготовки. ПРМ Трајковски замина во официјална посета на
Украина. Предложив да не го придружувам, туку да се ангажирам на организација
на самитот. Во тие неколку дена во телефонски разговори со советниците на челните
луѓе на земјите членки постигнав да ги убедам сите премиери/ претседатели да
пристигнат во Скопје. Вонредниот состанок се одржа на 15 октомври 2000 година.
Иако по уривањето на биполарниот свет од многу страни доаѓаа размислувања
дека НАТО веќе не е потребен и дека целта поради која беше формиран е замината во
историјата, НАТО изврши соодветно прилагодување на новите состојби и предизвици
и продолжи со својата надградба, проширување и прилагодување. Определбата за
евро-атлантско интегрирање и конкретно во НАТО беше искажана со резолуцијата
на Собранието на РМ уште во 1993 година. Со приемот во полноправно членство во
ОБСЕ, РМ се приклучи кон Програмата за партнерство во 1995. Во 1996 година РМ
стана членка и на Евро-Атлантскиот совет за партнерство, а на Самитот на НАТО во
Вашингтон, април 1999 година се здоби со статус на држава-кандидат. Периодот
до Самитот на НАТО во Букурешт (април 2008), може да се оцени како напредок во
односите. Изјавата на претседателот на САД Џ. Буш на Самитот во Букурешт, на денот
на одлуката, дека Албанија, Хрватска и Македонија ќе бидат примени во членство, за
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жал не се оствари. Беа поканети само Албанија и Хрватска. И покрај јасната стипулација
во привремената спогодба за непопречување на зачленувањето во меѓународни
организации, овојпат тоа беше прекршено. За жал, финалната декларација на сите
земји-членки на НАТО го условува приемот во НАТО со претходно решавање на
прашањето за името. Сите последователни самити го повторуваат истото барање. За
мене останува неодговорено прашањето дали македонската дипломатија, помогната
од пријателски држави, можеше во еден кус временски период (до следниот самит)
да избори промена во формулацијата – по примерот на декларациите ЕЗ од Лисабон
и таа од Единбург. Меѓутоа, поминаа многу години со исто условување, а во 2015.
беше додадена и „грижа за политичките состојби во државата“.
Во декември 1997 г. бев информиран дека во МНР се воведува и втор (тематски)
потсекретар - за ЕУ и НАТО и дека сум предложен за таа функција. Беше формиран
Евро-атлантски совет на чело со премиерот на Владата, а по функција ми припадна
да бидам секретар на тој Совет.
Иако мојата функција и делокруг на работење беа ЕУ и НАТО, уште од првиот
ден по враќањето во МНР (јануари 1998.) бев ангажиран делумно на билатерална, а
делумно и на мултилатерална активност. На почетокот на 1998 г. беше лансирана т.н.
Клинтонова иницијатива, односно т.н. „Акционен план за Југо-источна Европа“. Се
работеше за индивидуални договори на САД со Македонија, Словенија и Бугарија. Со
Акциониот план беа дефинирани билатерални активности на политички, безбедносен
и економски план. Основната цел на Планот беше подготовка на овие држави за
членство во НАТО и зголемена соработка со ЕУ. Дали поради парламентарните избори
во Македонија што наближуваа или од некои други (за мене непознати) причини,
предвидените активности траеја само неколку месеци, за подоцна веќе никој да не
го споменува Акциониот план. Иако тој беше склучен во друго време и во поинакви
околности, сметам дека би бил предизвик да се изработи една академска анализа и
споредба на Акциониот план од 1998 г. со Договорот за стратегиско партнерство,
потпишан во 2008 година.
Многу бргу се одржа (21/22 март 1998 г.) во Скопје првиот состанок на заедничкиот
Совет за соработка со ЕУ, формиран со цел да се следи реализацијата на Спогодбата
за соработка, како и постигнувањата и развојот во структурните реформи. Во 1997
г. Комисијата на ЕЗ објави „Агенда 2000“ која Советот ја усвои во март 1999. РМ не
беше дел од „Агендата 2000“. Есента 1998. на предлог на германскиот амбасадор во
Скопје престојував на тринеделен курс по германски јазик во Гете институтот во Бон.
Од македонскиот амбасадор во Бон побарав да ми договори повеќе средби со високи
функционери во германската влада. Најдолг и најконкретен разговор за вклучување
на РМ во „Агендата 2000“ имав со амбасадорот Волфганг Ишингер (тогаш државен
секретар во МНР). После долгото аргументирање од моја страна и неговото толкување
на реалните состојби, соговорникот го заврши разговорот со констатација дека има
разбирање за изнесените аргументи, но дека тој не би сакал веднаш на вратите да му
тропаат Хрватска и Украина, доколку РМ биде вклучена во Агендата и проширувањето.
По потпишувањето на т.н. Кумановски договор на 9 јуни 1999. ЕУ иницираше
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создавање на „Пакт за стабилност за Југоисточна Европа“. Пактот е востановен на
10 јуни 1999. на состанокот во Келн, на кој ја предводев делегацијата на РМ. Пактот
беше формално озваничен на Самитот во Сараево на 30 јуни 1999 година. Во Пактот
учествуваа повеќе од 40 партнерски држави и организации. Декларацијата изобилува
со поставени цели, обврски специфицирани по држави и организации, како и најави
за сериозни проекти. РМ зеде активно учество во сите работни тела на Пактот во
очекување на остварување на најавените проекти и програми. Беа одржани голем
број состаноци (и патувања). Од денешна временска дистанца сметам дека би било
корисно, но и академски предизвик, да се направи анализа на направените трошоци
споредени со остварените придобивки.
Најробустен ангажман на ОБСЕ во РМ е периодот на пост-Рамковниот договор
(2001). На 6 август 2001 г. пристигнав во Виена во функција на амбасадор во Мисијата
при ОБСЕ и ОН. Буквално од аеродром отидов на состанок на кој се дебатираше околу
испраќање на бројна мисија во РМ.
На Самитот на НАТО во Прага 2002 г. седум држави беа поканети во членство. РМ
не доби покана и се размислуваше што и како понатаму. На барање на ПРМ Трајковски
сугерирав да го користиме моделот на „Повелбата за партнерство меѓу САД и Латвија,
Естонија и Литванија“, потпишана на 16 јануари 1998 г. Подоцна разбрав дека тоа било
сугерирано и од нашиот амбасадор во Вашингтон. “Јадранската повелба“ со која беа
опфатени САД и Албанија, Хрватска и Македонија беше потпишана на 2 мај 2003 г. во
Тирана. На Самитот во Истанбул 2004 г. овие седум држави станаа членки на НАТО и со
тоа „Вилнус групата“, формирана во мај 2000 г. се редуцираше на три: Албанија, Хрватска
и Македонија. Во април 2008. Албанија и Хрватска беа поканети во членство на НАТО, па
од Вилнус групата и од Јадранската повелба само РМ остана надвор од НАТО.
Во првата декада од 21 век РМ пристапи кон Франкофонијата и кон Меѓународната
група за соработка за образование за холокаустот (ИТФ, во 2012 г. преименувана во
Меѓународна алијанса за сеќавање на холокаустот IHRA) - како набљудувач. Писмо
со барање за вклучување на РМ во ИТФ предадов во Виена (претседавач за 2007.),
додека за тоа се одлучуваше на состанокот во Осло (претседавач за 2008). Бидејќи
тоа беше период по одлуката на НАТО во Букурешт и дадениот услов, имаше сигнали
дека Грција и тука ќе опструира. Сепак, со определено „убедување“ од страна на
пријателите, Грција не се спротивстави и РМ стана набљудувач во ИТФ за холокаустот.
Мислам дека од Букурешт 2008 година и потоа преземено во декларациите на ЕУ, ова
е единствен прием на РМ во меѓународна организација со “именувањето“ како во ОН.
Имајќи предвид дека во глобализираниот свет скоро и да нема релевантно
прашање кое нема мултилатерална димензија, потребни се вистински адаптирања
и на МНР на РМ (и на другите засегнати ресори) и на дипломатската мрежа кон
современите состојби во светот и на потребите на земјата. Потребна е национална
стратегија за надворешната политика на РМ (по можност консензуално усвоена во
Собранието), во која мултилатерализмот ќе го добие вистинското и заслужено место.
Не запоставувајќи ги другите форуми, за РМ е исклучително важно забрзано да се
интегрира во НАТО и ЕУ.
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Пишува: Благој ЗАШОВ

МАКЕДОНИЈА И СОВЕТОТ НА ЕВРОПА
Една држава не може да постои
изолирано од другите држави. За таа да
има меѓународни контакти и соработка,
другите држави треба да го признаат
нејзиното постоење и да изразат волја со неа
да воспостават дипломатски, конзуларни,
трговски, економски и друг вид односи.
Република Македонија, од 1944 до 1991
година постоеше како една од шесте феде
рални единки на поранешна Југославија. Како
таква имаше можност да развива културни
и економски односи со другите држави или
со делови од нив, а и да се грижи за своите
сонародници во другите земји. Таа можеше
дури и да потпишува договори за заеми. Но
тоа беше само статус на субјект со ограничена можност за меѓународна соработка.
Според правилата од меѓународното право признавањето на нова држава се
врши на два начина: преку нејзино еднострано признавање од веќе постоечките
држави и преку зачленување во Организацијата на Обединетите нации и во другите
меѓународни организации.
По дисолуцијата на поранешна Југославија и прогласувањето на независноста
на Република Македонија, се постави прашањето за нејзиното т.н. пошироко меѓу
народно признавање. Република Македонија во текот на 1991 година ја усвои Де
кларацијата за сувереност, одржа референдум за независност и донесе нов устав.
На тој начин таа потврди дека сака да биде независна држава признаена на
меѓународен план. Тогашното раководство на Република Македонија почна да ја
претставува државата на меѓународната сцена како нов иден мирољубив државен
ентитет на Балканот.
Паралелно со поединечното признавање на Република Македонија од
страна на одделни држави, беше одлучено да се почне постапка за најзин прием
во меѓународните организации: Обединетите нации, КЕБС, Советот на Европа,
Меѓународниот монетарен фонд, Светската банка и други.
Јас ја имав таа привилегија да работам на зачленувањето на Република
Македонија во Советот на Европа. Оваа организација се сметаше во тоа време за
предворје за прием на нови членки во тогашната Европска заедница и во НАТО.
Советот на Европа (СЕ) е европска политичка организација во која членуваат
сите европски држави (освен Белорусија). Главна цел му е да ги штити човековите
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права, парламентарната демократија и да обезбедува владеење на правото во
земјите - членки.
Постапката за прием на Република Македонија во СЕ започна со барањето за
добивање статус на специјален гостин, поднесено на 31.12.1991 година. Потоа, во
текот на 1992 година, делегации од Собранието на РМ почнаа да го посетуваат СЕ
и да разговараат со свои колеги од Парламентарното собрание. Во мај 1992 година
Советот го посети и тогашниот претседател на Собранието на РМ Стојан Андов. На
22 јуни 1992 година тогашниот МНР Денко Малески упати писмо до генералниот
секретар на СЕ на Европа, Катрин Лалумиер во кое навести дека Владата на РМ
одлучи да ги изрази своите намери за приклучување на РМ во СЕ.
И покрај овие јасни сигнали дека Република Македонија има намера да стане
членка на СЕ, поради грчки опструкции постапката беше подолго време закочена.
Во ситуација на отсуство на наш преставник при оваа организација, Грција правеше
сè да ја прикаже ситуацијата во РМ како недемократска и дека нашата земја сè уште
не може да почне постапка за приближување кон СЕ.
Ова беше согледано во МНР и на 28 февруари 1993 година бев упатен во
Стразбур да ги зацврстам врските на нашата земја со Советот. Набргу потоа почнаа
да доаѓаат делегации од СЕ во РМ и во мај 1993 година, Собранието на РМ беше
повикано да упати свои пратеници да присуствуваат на седниците во Стразбур
како специјални гости.
На 16 јуни 1993 година во Виена се сретнаа тогашниот МНР на РМ Стево
Црвенковски со генералниот секретар на СЕ Катрин Лалумиер. По таа средба
на 23 јули 1993 година, Црвенковски упати писмо со кое побара прием на РМ во
СЕ. Во меѓувреме, на 28 јуни 1993 година во посета на СЕ беше претседателот на
Собранието Стојан Андов со делегацијата специјални гости – пратениците Никола
Поповски, Мухамед Халили и Ламбе Арнаудов.
Разговорите што Стојан Андов ги имаше во Советот за време на неговиот
јунски престој во Стразбур, писмото на МНР Црвенковски и моето дејствување
претходните неколку месеци влијаеја во Секретаријатот на СЕ да се забрза постапката
за подготвување на предлог - одлуки на Комитетот на министрите, како извршен
орган на СЕ од кого зависеше натамошното напредување во воспоставувањето на
односите со нашата земја.
Се разбира, како и во другите меѓународни организации и овде во Советот
на Европа грчките дипломатски претставници вршеа опструкции во постапката
за прием и таа се одолговлекуваше, но не можеше да биде комплетно блокирана
како порано. Во јануари 1994 година Комитетот на министрите даде зелено светло
нашето барање за прием да се разгледува во Парламентарното собрание на СЕ.
За жал, во февруари таа година Грција воведе економско ембарго кон нашата
земја. Тоа беше осудено од пратениците во Парламентарното собрание, како во
нивните дискусии, така и во посебна резолуција. Но дебатите во Парламентарното
собрание покажаа една состојба создавана со децении во западната демократија и
во европските организации. Имено, старите етаблирани членки, забарикадирани
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во своите воспоставени врски и познанства, со однапред зацртани интереси и
меѓусебни земања и давања, не сакаа да ја менуваат постигнатата „рамнотежа“
меѓу нив за сметка на интересите на новодојдените источно-европски земји. Се
покажа во случајот со Грција дека оваа состојба ништо не ни помага. Таа доби силна
критика за ембаргото, но грчките парламентарци беа упорни во своите тврдења
дека „ФИРОМ е таа којашто ја загрозува Грција, дека нејзиното однесување е
опасно за безбедноста на Грција, дека Глигоров е непопустлив“ и сл. И потоа сè
си продолжи по старото. Ембаргото продолжи до потпишувањето на привремената
спогодба од септември 1995 година.
Во таква една ситуација беше многу важно да почне дијалогот меѓу СЕ и
Владата на РМ. Исто така, требаше да се пристапи кон определен број конвенции
наследени од поранешна Југославија. И тука грчкиот амбасадор Егзархос се
обидуваше да ги кочи работите, но не успеа, освен што се изгуби малку време. Во
март 1994 година РМ беше повикана да им пристапи на 15 конвенции на СЕ. Во
декември 1994 година министерот Стево Црвенковски одржа говор пред Комитетот
на министрите и го изнесе нашето видување за состојбите во нашата земја и во
регионот.
Во текот на 1995 година претседателот на Парламентарното собрание на
СЕ Мигуел Анхел Мартинез ја посети Република Макеодонија. Во Стразбур оваа
посета беше оценета многу позитивно. Беа отстранети сите сомневања во поглед
на подготвеноста на РМ за полноправно членство. Така, на следната сесија на
Парламентарното собрание во септември 1995 година беше усвоена резолуција
со која Република Македонија беше поканета да му пристапи на СЕ. Истиот месец
генералниот секретар на СЕ Даниел Таршис ја посети Македонија. Делегацијата на
Собранието на РМ предводена од претседателот на Собранието на РМ Стојан Андов
и составена од пратениците Никола Поповски, Марјан Котлар и Сами Ибраими
активно придонесоа за позитивната одлука на Парламентарното собрание.
И во оваа прилика би сакал да потсетам на големата битка која се водеше
во Парламентарното собрание за усвојување на еден амандман (бр. 11), со кој се
бараше нашата земја да биде именувана со нејзиното уставно име. Резултатот од
таа битка покажа дека мнозина од присутните пратеници ја прифатија нашата
земја како Република Македонија. Победи бројноста на делегациите на Грција и
Кипар и гласањето заврши неуспешно за нас, со 8 гласови помалку од потребното
мнозинство.
Во пресрет на денот на приемот на РМ во Советот на Европа се случи
атентатот врз претседателот Киро Глигоров. Сепак, тоа не ја промени агендата во
СЕ. Комитетот на министрите одлучи Република Македонија, во ист ден заедно со
Украина, да биде примена во СЕ. На тоа му претходеа договарања во Секретаријатот
на СЕ, затоа што се примаше една земја-членка чие име „сè уште меѓународно не
беше верификувано“. Се бараше формула како нашиот МНР при приемот да ја
потпише Конвенцијата за човекови права.
На 9 ноември 1995 година се одржуваше министерски состанок на Комитетот
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на министрите. Претседавач беше чешкиот министер Јозеф Зјелинец. Од украинска
страна на свеченоста по повод приемот на Украина и Македонија беше присутен
и премиерот на оваа земја. Република Македонија беше претставена од МНР
Стево Црвенковски. На свеченоста која беше организирана во аулата на Палатата
на Европа, на  присутните им се обрати ГС Даниел Таршис, а потоа свои говори
одржаа Црвенковски, Зјелинец и Мигуел Анхел Мартинез. Следуваше свирење на
националните химни на Украина и Македонија и подигнување на знамињата на
јарболите пред Палатата на Советот на Европа.

Палата на Европа во Стразбур

Со приемот на Република Македонија во СЕ беше реализирана заложбата
нашата земја да биде европска земја која ќе се однесува како и сите други европски
земји. Советот на Европа продолжуваше да биде предворје за прием на нови земји во
Европската унија, кои тоа го сакаат. Македонија од самиот почеток ја истакнуваше
таа желба. Во таа насока беше и посетата на претседателот Киро Глигоров на СЕ во
јуни 1996 година. Неговиот говор пред пратениците и разговорите што ги имаше со
високите претставници на СЕ ја затврднаа увереноста дека Македонија е европска
земја која својата иднина ја гледа во обединета Европа на рамноправни народи и
држави. Во дипломатските кругови во Стразбур говорот на претседателот Глигоров
беше оценет многу позитивно. Неговиот настап, особено во делот од одговорите на
пратеничките прашања, беше прифатен како „искра на мудрост што доаѓа од еден
комплициран европски регион“, како што коментираше еден од амбасадорите во
Стразбур.
Приемот на Република Македонија во меѓународните организации беше
каменот темелник за нејзино меѓународно прифаќање како држава рамноправна
со другите веќе етаблирани држави на стариот континент. Затоа, идејата на
Дипломатскиот клуб да ја обработи оваа тема во својот Дипломатски летопис е
за поздравување. Таа ни даде шанса нам, на првите македонски дипломати кои
директно учествувавме во постапките за прием, да ги пренесеме нашите спомени
за оваа исклучително важна задача што ни беше доверена во првите години од
постоењето на независна Република Македонија.
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Пишува: Сашко ТОДОРОВСКИ

ФОРМУЛАТА НА ОБЕДИНЕТИТЕ НАЦИИ ЗА МАКЕДОНИЈА
На 8 април 1993 година Република
Македонија беше примена за членка во
Обединетите нации (ОН). Притоа, беше создадена
и употребена сложена правна „формула“ која
била замислена како привремено решение, во
функција на постепено разрешување на бројните
проблеми со кои во тој момент се соочуваше
целиот балкански простор. Меѓутоа, развојот
на настаните и политичките состојби, како и
улогата на субјективните фактори, не само што
не доведоа до таков резултат, туку напротив –
краткорочноста се претвори во „долгорочност“,
а и сложеноста и времето придонесоа да се
развијат бројни заблуди.
Име, референца, кратенка, деривати фрустрации, многу забуни и редица дезинформации на македонската политичка
сцена, но и во меѓународните односи уште од приемот на Македонија во ОН.
Дали „правната формула“ содржана во Одлуката на Генералното собрание на
Обединетите нации бр. A/RES/47/225 од далечната 1993 година (натаму: Одлуката)
беше и е толку сложена, или обратно, целосно конфузна за и ден–денес да
предизвикува контроверзии? Или се работи за ноторната нежелба на политичарите
да читаат документи и веќе легендарното алиби на новинарите дека воопшто не е
битно како правилно се пишува: Иран или Ирак?
Можеби наједноставна, a најмалку разбирлива е заблудата дека Македонија
е примена во ОН со Резолуцијата 817 на Советот за безбедност (СБ) на Обединетите
нации!?! Можеби се работи за наједноставното – често и практичарите и
теоретичарите се водат по принципот на фактичкото, епихиремски подразбирајќи го
формалното – дека се работи „само“ за ПРЕПОРАКА од СБ до Генералното собрание
(ГС) на Обединетите нации. Но, можеби се работи и за своевидна лекоумност – во
Препораката на СБ е содржана обврска, или можеби дури и услов, Македонија да
учествува во работата на Мировната конференција за поранешна Југославија!!!
Како и да е, извесно е дека, најмалку од формален аспект, но пред се’ од
правно-суштински аспект, е исклучително важно што Македонија во ОН беше
примена со акт на ГС и тоа А/РЕЗ/47/225 (А/RES/47/225). И да, со оваа Резолуција или
Одлука на ГС (дадена подолу во оригиналната верзија на англиски јазик) се прифаќа
препораката на СБ (кој е сочинет од 15 држави), но таа е изгласана од целокупниот
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состав на Обединетите нации. Дури од тој момент натаму одлуките на СБ што се
однесуваат на светскиот мир, или механизмот по чл. 24 од Повелбата на ОН (ставот
1 од овој член гласи: „За да се осигура брзата и успешна акција на Обединетите
нации, нивните членки му ја доверуваат на Советот за безбедност главната
одговорност за одржувањето на меѓународниот мир и безбедност и се согласни
Советот за безбедност, при вршењето на своите должности, врз основа на оваа
одговорност да дејствува во нивно име.“), стануваат за Македонија - задолжителни.
Значи, „обврската“ за учество во Мировната конференција, всушност, исто така
била ПРЕПОРАКА и во себе не содржела никаква правна, туку единствено и само
политичка задолжителност!!!

United Nations

A/RES/47/225

General Assembly
Distr. GENERAL
8 April 1993
ORIGINAL: ENGLISH
________________________________________
A/RES/47/225
98th plenary meeting
8 April 1993
Admission of the State whose application is contained in
document A/47/876-S/25147 to membership in the United Nations
The General Assembly,
Having received the recommendation of the Security Council of 7 April 1993
that the State whose application is contained in document A/47/876-S/25147
should be admitted to membership in the United Nations,
Having considered the application for membership contained in document
A/47/876-S/25147,
Decides
to admit the State whose application is contained in document A/47/876-S/25147
to membership in the United Nations, this State being provisionally referred to
for all purposes within the United Nations as “the former Yugoslav Republic of
Macedonia” pending settlement of the difference that has arisen over the name
of the State. (end)
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Во однос на другата содржина на двете резолуции (СБ и ГС) нема разлика
и во своите текстови идентично ја содржат таа „формула“, според која: а) не се
навлегува во прашањето за СЕБЕПРЕТСТАВУВАЊЕ („...Државата чија апликација
е содржана во документот Ѕ/25147...“) - значи не се оспорува нашата употреба на
уставното име; б) се утврдува ПРИВРЕМЕН МОДАЛИТЕТ ЗА ОБРАЌАЊЕ кон нас за
потребите на ОН („...referred to... as ‘the former Yugoslav Republic of Macedonia’...“)
- значи референца во која е содржано уставното име; и в) се дефинира дека постои
РАЗЛИКА во врска со името на Државата („...pending settlement of the difference...“).
Оваа „формула“ беше применета и во другите глобални меѓународни владини
организации со помали или поголеми варијации.
Всушност, се работи за мало ремек-дело на меѓународното право, при што
авторите се обиделе да помират редица „непомирливи“ ставови, а што се покажа
и преку македонско-грчкиот спор пред Меѓународниот суд на правдата (МСП)
окончан со пресуда во 2011 година, значи дури 18 години по приемот на Македонија
во ОН или - без малку точно едно полнолетство.
I. Клучни елементи на формулата
1. Првиот елемент, а којшто сосема избега од општата перцепција, е насловот
на Одлуката. Таа гласи: “Admission of the State whose application is contained in
document A/47/876-S/25147 to membership in the United Nations”. На истата страна
од службеното гласило на ОН се објавени уште три одлуки за прием: Еритреја,
Монако и Андора. Во сите три името на државата што се прима во членство е јасно
формулирано: “Admission of Еritrea (the Principality of Monaco / the Principality of An
dorra) to membership in the United Nations”. Само во случајот на Македонија наместо
името стои: „the State whose application is contained in document A/47/876-S/25147 “.–
„Државата чијашто пријава е содржана во документот A/47/876-S/25147 ... “.
Во текстот на оваа, инаку сосема кратка, Одлука формулацијата „the State
whose application is contained in document A/47/876-S/25147 “ е употребена во сите
три пасуса, значи заедно со насловот - точно четири пати! И тоа точно на оние
места каде во другите три одлуки се употребува името на земјата што се прима во
членство.
Се разбира, дека овој, или првиот елемент треба и мора да се гледа во
стриктна корелација со другите два елемента, инаку содржани во последниот
пасус каде, откако се вели дека „the State whose application is contained in doc
ument A/47/876-S/25147“ се прима во членство на ОН (и каде другите три одлуки
завршуваат), се додаваат вториот и третиот елемент на правната формула.
2. Вториот елемент на Формулата, значи, е: „this State being provisionally re
ferred to for all purposes within the United Nations as „the former Yugoslav Republic
of Macedonia”, „оваа држава привремено/условно се нарекува за сите намени во
Обединетите нации како `поранешна југословенска Република Македонија`“.
а) Клучна карактеристика на овој елемент е дека тоа е едно и единствено место
каде се споменува она што подоцна ќе се нарече РЕФЕРЕНЦА (“the former Yu
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б)

в)
г)
д)

goslav Republic of Macedonia”) и, како што е видливо за секој што макар ќе фрли
поглед на оваа Одлука, никаде нема каква било КРАТЕНКА (FYROM) или обид за
преименување на Македонија;
дека во рамките на оваа сложена формулација „this State being provisionally re
ferred to for all purposes within the United Nations as “the former Yugoslav Repub
lic of Macedonia” (или на македонски: оваа држава на која провизорно ќе ѝ се
обраќаме како на „поранешна југословенска Република Македонија“) вметнат
е зборот „провизорно“ [н.з. условно и привремено], а што во себе ги содржи
и материјалната димензија – условно, со некакви резерви, па дури и „како
привремена мерка“, и временската димензија – привремено, на краток рок, за
определено време!;
дека никаде не се вели оти се работи за ИМЕ, туку исклучиво за начин на
обраќање (refer to). Притоа, уставното име е целосно содржано и напишано со
големи букви, со додадени придавки како опис за уставното име.
дека е употребена пасивна форма која не се користи толку често во англискиот
како што се користи во македонскиот јазик и прецизно го дефинира односот:
другите ќе ни се обраќаат со таа референца - а ние прифаќаме тоа да го трпиме;
но, тоа никако не значи дека ние себе си ќе си се нарекуваме со референцата
туку - со УСТАВНОТО ИМЕ, со што „кругот се затвора“.

Од каде сигурност во ваквото толкување? Едноставно, документот A/47/ 876-S/
25147 е всушност многу едноставен и, накратко, гласи: Република Македонија ба
ра да стапи во членство на ОН сметајќи дека ги исполнува условите од Повелбата
на ОН.
Своевиден субстратум е дека референцата ќе се употребува во рамките на ОН!
Значи ли тоа дека надвор од ОН ние остануваме безимени и „безреференцирани“?
Сигурно не! Напротив, повеќе од јасно и логично е дека ОН не се мешаат во тоа
како надвор од ОН, значи дури и нејзините членки како субјекти на меѓународните
односи, ќе ни се обраќаат. Со оглед на тоа што овој сегмент на вториот елемент
е истоветен и во Одлуката на ГС и во Препораката на СБ, произлегува дека ова
прашање не се третира како загроза на меѓународниот мир (значи не се активира
механизмот од чл. 24 на Повелбата) и им се дава имплицитна слобода на членките
на ОН на билатерален или регионален план да не ја користат референцата, туку да
постапат, односно да ги регулираат односите со Македонија според сопственото
наоѓање.
3. Третиот елемент од Формулата е: „pending settlement of the difference that
has arisen over the name of the State“.– „до решавање на разликата што искрсна за/
околу името на државата“.
Сега веќе и најприродно паѓа во очи дека не сме ‘државата од документот
A/47/876-S/25147’ ниту ‘оваа држава’ туку само ‘државата’ („the State“).
Понатаму, ако се чека некакво решение, тогаш значи ли тоа дека „разликата
околу името“ се однесува на „the former Yugoslav Republic of Macedonia“ што не
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е референца, туку име? Ако е тоа навистина така, би можела ли Македонија
веднаш да го разреши проблемот и да се „откаже“ од таа долга, историскополитичка одредница што стои пред уставното име? Не, токму од овој последен
елемент е правно најдокажливо дека ОН во ниту еден момент немале интенција
референцата да ја прикажат како име. Напротив, вградувајќи го овој, последниов
елемент (клаузула) во правната формула се вградува обезбедување во функција на
евентуално идно судско толкување кое само ќе потврди дека референцата не е исто
што и името.
Но, последно, а можеби и најважно: ако референцата не е исто што и име,
тогаш е јасно и како се дошло до неа. Имено, пред УСТАВНОТО ИМЕ се додадени
два квалификативи, но кои не го менуваат фактот дека референцата го содржи
уставното име на ’државата од документот A/47/876-S/25147’.
II. ЗАБЛУДИ И ЗАБУНИ
Случајните и/или намерни заблуди беа врзани за сиве овие три клучни елементи
на „формулата“: дека Македонија и самата за себе треба да ја користи понатаму
наречената РЕФЕРЕНЦА, дека всушност се работи за ИМЕ, а не за облик на
обраќање и дека спорот е во врска со ИМЕТО, а не во врска со РАЗЛИКАТА околу
името.
Сепак, најстрашната заблуда е врзана за нешто што го нема во „ОН формулата“
– кратенката Фајром. Имено, зборот, или поточно името Македонија единствено не
фигурира во кратенката која токму Атина ја лансираше, најверојатно, во функција
на потиснување на македонскиот идентитет. За таа цел беше направена, би рекле,
свесна конфузија меѓу референцата и кратенката. Но, кратенката не е прифатена
ниту од нас, ниту од ОН во званичните и соодветни документи, а посебно не во
Одлуката на Генералното собрание со кое Македонија беше примена во членство.
Истиот случај е и со ОБСЕ, Советот на Европа, „Партнерството за мир“ на НАТО и
тн. Во ниту еден од тие документи кратенката не е ниту намнисана.
Токму затоа, точно оваа заблуда, односно ПРОТИВПРАВНАТА употреба на
кратенката од званични субјекти во меѓународните односи, но и лекоумната
употреба од македонските новинари и медиуми, па и политичари и јавни личности,
многу често и сосема сериозно го усложнуваше разрешувањето на спорот со
Хеленската Република, па дури и ги оптоваруваше нашите контакти со припадниците
на македонската дијаспора, како и контактите и настапите на нашите експерти на
мултилатералните форуми и другите форми на меѓународна соработка.
Оттука, уште еднаш, сега од аспект на констатираните заблуди да се навратиме
на „ОН формулата“ или едноставно формулата:
1. Име наспроти референца / обраќање. – Веројатно се работи за најприродна и
најразбирлива заблуда, па дури и повеќе од тоа- забуна. Во резолуциите се зборува за
“refer to” - значи вид ОБРАЌАЊЕ. Впрочем и титулите се вид обраќање, кратенките
се друг вид и тн., и во ниту еден момент не ги третираме како „име“. Дотолку повеќе
што во Одлуката на ГС на ОН за прием на Македонија секаде каде би требало да
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стои името на државата што се прима во членство, како идентификациски елемент,
значи како во насловот така и во меритумот - се заменува со “the State whose ap
plication is contained in document A/47/876-S/25147”. Референцата - поранешна
југословенска Република Македонија - се спомнува само еднаш и тоа исклучиво
како начин како во системот на ОН би ни се обраќале.
Оваа корелација всушност е искористена да се изгради двојна заблуда или
заблуда за врската меѓу елементите на формулата: ‘Референцата е име заради тоа
што името е предмет на спор’. Оттука, не случајно го нагласуваме и третиот елемент
на формулата, односно корелацијата на вториот и третиот елемент е од извонредна
важност и МОРА точно да се перцепира и употребува фактот дека формулацијата
што се користи во Одлуката е: „... pending settlement of the difference that has aris
en over the name of the State ...“. Дефинитивно, она што чека да биде разрешено
е – разликата!!! Не името!!! И тоа не значи дека ние не можеме да си го промениме
името ако така сакаме и така одлучиме. Но, ОН со ова покриваат многу поширок
спектар решенија на спорот, значи и оној дел од спектарот каде не би дошло до
промена на името;
2. Референца наспроти кратенка. - Клучната опасност е кратенката (Фиром,
Фајром, ПЈРМ), а притоа исчезнува името / зборот Македонија. Во екстремни
ситуации имаше обиди да бидеме прекрстени во „Фиромија“ и „Фиромци“.
Забележливо е дека многумина (вклучувајќи и еден дел дипломати), а посебно
новинарите и пошироката јавност, не прават разлика помеѓу кратенката и
референцата. Оттука, од огромна важност е упорно да се инсистира дека: а)
КРАТЕНКАТА е НЕЛЕГИТИМНА заради тоа што е самоволно прекрстување на цела
една држава БЕЗ НЕЈЗИНА ДОЗВОЛА. Тврдењето дека сме ја прифатиле кратенката
со приемот во ОН е целосно неточна - таа не постои никаде во овие документи; б)
дека референцата е вид обраќање, а не „име“; и в) дека не само што никаде нема
забрана ние самите себе да се нарекуваме Република Македонија – туку напротив:
токму тоа е интегрален дел од „ОН формулата“;
3. Дериватите на референцата наспроти кратенката. – Лекоумноста на
определени автори што „не гледаат разлика меѓу референцата и кратенката“ оди
до таму што не се разбира ниту суштината на проблемот. Имено, од наш аспект,
референцата (поранешна југословенска Република Македонија) има две огромни
предности:
а) во неа е содржан зборот / името Македонија што овозможува да се превенираат
или разрешуваат сите оние ситуации каде нашиот идентитет на овој или оној
начин би бил ставен под прашање. Тоа во практика се покажа како исклучително
силен аргумент. Можеби најдобар пример е кога во Советот на Европа беше
донесена административна инструкција да се користи референцата, дури и кога
се работи за нашата нација. За апсурдноста на овој потез беше лесно да се изнесат
контрааргументи и притоа и тоа како појдовна основа да се користи „ОН формулата“
прифатена и од Советот на Европа. Можеби многу поважно е што токму со ова беа
превенирани или пригушувани периодичните “аргументи“ на јужниот сосед дека
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е потребно од нашето (идно) име да го изоставиме зборот Македонија. Меѓутоа, за
Одлуката на ГС за нашиот прием во ОН гласала и Хеленската Република (за разлика
од препораката на СБ). Значи, тие веќе се согласиле и со тоа дека ние во писмото
со барање за прием сме го употребиле своето уставно име, но и дека тој збор / име
фигурира дури и во референцата; и
б) тоа што референцата е ’гломазна’ и тешка за употреба, па така по неколку
употреби на референцата - соговорникот или почнува да го користи името
Македонија (со тоа и манифестирајќи се како храбар пријател на Македонија) или
почнува да ја користи кратенката (не најдобронамерните кон Македонија или оние
„поплашливите“). Доколку во втората опција се протестира против употребата
на кратенката - што е наше најлегитимно право, бидејќи таа не фигурира никаде
во резолуциите – тогаш соговорникот преоѓа на супститути (Вашата земја, оваа
држава) или развива деривати: ПЈР Македонија, Македонска република и сл. Во
овие деривати фигурира името Македонија!!!
Едно работно истражување покажа дека доследната примена на овој пристап
може сериозно да направи промена дури и во ЕУ, „бастионот“ во поглед на
употребата на кратенката меѓу меѓународните организации, каде како нечленка и
имаме најмалку можности за дејствување, посебно на овој план. Сепак, во рамките
на Европскиот парламент, поточно во извештаите за Македонија постигнат е
извонреден резултат. Имено, во периодот 2006 – 2010 карактеристична е употребата
на референцата, уставното име и придавката „македонски(а)“. Веќе наредната
година се наметнува употребата на придавката, за во периодот 2012/13 година
референцата дури и исчезнува и практично единствено се применува придавката!!!
4. Мултилатерални наспроти билатерални односи. - Многу честа заблуда е
да се мисли дека е неопходно да се применува ОН-формулата и во билатералниот
однос на конкретна земја со Македонија. Тоа, вообичаено, е резултат на неправењето
разлика на видот на односот.
(А) Во мултилатералната комуникација кон Република Македонија и поточно
во оние меѓународни организации коишто ја прифатиле ОН-формулата, толерираме
другите да ни се обраќаат со референцата (никако со кратенката), додека ние
се изјаснуваме, претставуваме и потпишуваме ИСКЛУЧИВО со уставното име
или придавските форми на именување како: „македонска влада“, „македонски
министер“, „македонски претставник“ и тн. Паралелно со тоа, вложуваме напори и
другите да ни се обраќаат, секогаш кога е тоа можно - со нашето уставно име; и
(Б) Во билатералните односи зависи како е регулирано ова прашање при
воспоставувањето дипломатски односи со конкретната земја:
а) Доколку се воспоставени дипломатски односи под уставното име - не смее да
се дозволи употребата ниту на референцата;
б) Доколку е тоа под ОН-формулата - важи истиот режим како за мултилатерална
комуникација. Но, притоа се истакнува фактот дека веќе подолг период Македонија
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не воспоставува дипломатски односи со држави што не го прифаќаат нашето
уставно име, додека кај оние со кои веќе е тоа сторено - ги стимулираме или
апелираме да се надмине овој проблем.
Се разбира, од време на време, ќе се случат ‘релапси’, односно некој политичар
и/или држава ќе се обиде во билатералните односи, каде е договорена употребата
на уставното име, да се врати употребата на референцата (па дури и кратенката) или
дури и да се изрази некој вид жалење или грешка – дека тоа билатерално решение
не требало да се направи (пример: Србија 2016/2017 година). Меѓутоа, правната
форма при воспоставувањето дипломатски односи и доследниот пристап кон ова
прашање се најдобрата одбрана и до сега значеа само подигање на тензиите до
определено, релативно умерено ниво.
III. Нешто како заклучок
Дали оваа правна формула ги решила сите прашања што логично би произлегле
од нејзината примена? Сигурно не и сигурно е, или барем така вели Меѓународниот
суд на правдата – немало потреба. Извесно е дека времетраењето на РАЗГОВОРИТЕ
за разликата не е ограничено со некој конкретен датум или период, а тоа впрочем,
во услови кога се работи за билатерални односи на две членки или на два самостојни
субјекта во меѓународни односи, според овој Суд, е недопустливо.
Имено, во Пресудата од 5 декември 2011 година, со наслов „APPLICATION OF
THE INTERIM ACCORD OF 13 SEPTEMBER 1995“, и поточно во т. 132 Судот потврдува
став што бил заземен уште во 1931 година, доработуван во повеќе наврати , а тоа е
дека: „... the obligation to negotiate is first of all “not only to enter into negotiations, but
also to pursue them as far as possible, with a view to concluding agreements”. No doubt
this does not imply “an obligation to reach an agreement”...“. Авторите на правната
формула за нашиот прием во ОН речиси извесно го имале ова предвид и токму
затоа не се бара од нас ПРВО да го решиме спорот со Атина, па потоа да стапиме
во членство, туку е најден привремен модалитет за обраќање - во очекување, надеж
или верба дека спорот со Атина ќе биде разрешен. Значи, сосема оправдано било
да се очекува со оваа правна формула дека: а) Македонија нема да биде попречена
во (за)членувањето во ОН; б) Атина ќе има можност во правно валидна процедура
да ги изрази своите загрижи; и в) сите или повеќето други меѓународни владини
организации ќе го следат примерот на ОН!!!
Токму последново очекување и се реализираше, со задршка од две и пол години,
во одлуките за зачленување на Македонија во, најнапред во ОБСЕ, а веднаш потоа
и во Советот на Европа (СоЕ). Обете организации ја прифаќаат формулата на ОН
во нејзината суштина. Се разбира дека примената има определени разлики, но, од
она што може да се нарече ‘практична природа’. Набргу потоа уследува и приемот
на Македонија во еден вид придружно членство на НАТО или тнр. „Партнерство
за мир“ каде повторно продолжува практиката на прифаќање на ОН формулата со
еден нов оригинален додаток. Имено, Турција бара како суверена членка на НАТО
при секое прво споменување на референцата да се стави фуснота чија содржина
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гласи: „Република Турција ја има признаено оваа држава под нејзиното уставно име
Република Македонија“.
Извесно е дека елементот на следење на примерот на ОН со ова не е нарушен,
туку е квалитетно надополнет, дотолку повеќе што на овој начин и за помалку
упатените не останува простор за каков и да е сомнеж во тоа кое е уставното име
на државата. Кратенката не фигурира во ниту еден случај и во ниту еден од овие
документи.
Сепак, можеби најголема заблуда кај авторите на „ОН формулата“ била дека
се работи за привремена мерка, па не случајно крајно прецизно е употребена
идентична формулација и во Одлуката на ГС и во Препораката на СБ. Во таа насока
биле и неколку сведоштва дадени пред Меѓународниот суд на правдата во рамките
на спомнатата постапка и пресуда. И навистина, веќе до крајот на 1997 и почетокот од
1998 година интензивно преовладуваше расположение во меѓународната заедница
дека треба едноставно, или чисто формално, да се пристапи кон финализирање на
спорот и излегување од ќорсокакот кој беше крајно штетен за обете држави: за нас
од аспект на нецелосната и обременетата интеграција во меѓународните форуми,
додека кај јужниот сосед се пројавуваше како упорна деградација на нивната
положба и губење сериозни можности да се наметнат како сериозен и доминантен
претставник на ЕУ во разрешување на проблемите на Балканот и поточно кај
земјите нечленки или аспиранти за членство во ЕУ од овој регион.
За жал, промената на власта во 1998. и доаѓањето на власт на опозициона
партија којашто во еден дел го базираше својот политички настап како критичар
на дотогашната власт за наводното „продавање на името“, не само што ја врати
првобитната состојба, туку на некој начин, или условно речено им даде „за право“
на сите оние кои тврдеа дека нашето име содржи или изразува некој облик на
територијален експанзионизам или дури и територијална ревандикација. Ако
се имаат предвид раните фази на развојот на таа политичка партија (со слоганот
„одиме на Солун“) или подоцнежната фаза (со негирањето на словенскиот
карактер на македонската нација), па заклучно со последната фаза (антиквизација
на називите на јавни објекти и инфраструктура), извесно е дека не само што се
усложни разрешувањето на спорот, туку и еродираше македонската преговарачка
позиција, а што вообичаено во теоријата за меѓународните преговори, би требало
да значи и притисок за поголеми отстапки во градењето иден компромис.
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Пишува: Проф. д-р Владимир ОРТАКОВСКИ

„СПОРОТ ОКОЛУ ИМЕТО“?
1. „Спорот околу името“
на Република Македонија
Од 1991 година, кога Република
Македонија стана независна држава, Грција
постојано се спротивставува на употребата на
нејзиното име, како и на нејзиното членство во
меѓународните организации.
Дали спорот околу името на Република
Македонија е политичко или правно прашање?
Доколку е политички спор, тој треба да се
решава со методи на дипломатијата. Во делот
во кој е правен спор, тој се решава според
нормите на меѓународното право.
Арбитражната комисија за Југославија,
составена од еминентни европски правници
и научници, предводена од Роберт Бадинтер,
во Мислењето број 6 од 14 јануари 1992 година го изнесе ставот дека „Република
Македонија ги исполнува потребните услови во Насоките за признавање на нови
држави во Источна Европа и во Советскиот Сојуз и во Декларацијата за Југославија,
донесена од Советот на ЕЗ во декември 1991 година“. Таа истакна дека „Македонија
ги отфрли сите територијални претензии од кој било вид со недвосмислени изјави
обврзувачки во меѓународното право; и дека употребата на името „Македонија“ не
може да имплицира какви било територијални претензии против друга држава...“.
Меѓутоа, во Лисабонската декларација, на 12 јуни 1992 година, ЕЗ ја повтори
определбата да ја признае државата во постојните граници, но под услов „со име во
кое не е вклучен терминот Македонија“. Ваквото „условно признавање“, коешто е
спротивно на меѓународното право, не беше прифатено од Република Македонија.
За „спорот околу името“ на Република Македонија „не постои основа во
меѓународното право и практика“ . Барањето една држава да си го промени името
е спротивно на одредбите на Повелбата на ОН. Правото на државата Република
Македонија слободно да си го избере своето име е засновано на неотуѓивото право
на државата да си го определи својот правен идентитет. Грчкото спротивставување
на употребата на уставното име на Република Македонија нема правна основа и
претставува кршење на меѓународното право преку мешање во работите кои
суштински се наоѓаат во нејзина внатрешна јурисдикција. Никој не го оспорува
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правото на Грција една од своите области да ја нарекува Македонија. Но, таа област
нема меѓународно-правен персоналитет, што претставува јасна разлика меѓу неа и
Република Македонија како независна држава.
Никој нема „авторско право“ врз имињата на државите во меѓународното
право. Неприфатлив е ставот на Грција која настапува од позиција на „сопственик“
на името Македонија. Многу места во светот, вклучувајќи држави и градови,
имаат исти имиња како други места. На пример, поранешната советска република
Џорџија (Georgia) има исто име во англиска верзија како американската држава
Џорџија (Georgia). Мексико (Mexico) е име на држава во Северна Америка и име
на американската држава Ново Мексико (New Mexico). Луксембург (Luxembourg) е
држава во Европа, а исто така и град во Сингапур. Париз (Paris) не е само главен
град на Франција, туку и град во Тексас; Москва (Moscow) не е само главен град на
Руската Федерација, туку и град во Канзас; Каиро (Cairo) не е само главен град на
Египет, туку и град во Илиноис, итн. Би бил интересен ставот на Грција за името
Атина (Athens), кое не е само главен град на Грција, туку и име на околу 60 градови
и места ширум светот!. Атина (Athens) постои во Русија (Siberian Athens – Tomsk,
Russia), во Куба (Athens of Cuba – Matanzas, Cuba) итн.
Во овој случај без преседан во меѓународното право, за спорот околу името
што Република Македонија го има со Грција, гледан низ призма на дипломатијата
разговорите се одвиваат меѓу двете страни со учество на претставникот на ООН:
Сајрус Венс (Cyrus Vance), потоа Метју Нимиц (Matthew Nimetz). Учеството на
претставникот на ОН со резолуцијата 817 (1993) е предвидено како давање „добри
услуги“ за разрешување на разликата околу името на нашата држава, во интерес
на „мирољубиви и добрососедски односи во регионот“. Во текот на траењето на
овој долгогодишен спор, покровителството на ООН се претвори од давање добри
услуги во директно посредување, со поднесување на конкретни предлози од страна
на Метју Нимиц за името на нашата држава. Спорот не е решен по дипломатски пат
повеќе од 20 години.
2. Приемот на Република Македонија во ОН
Со приемот на Македонија во ООН, на 8 април 1993 година, прашањето за
името, покрај политичко, станува и правно прашање. За првпат прашањето за името
се наведува во две резолуции на ООН (Security Council Resolution 817 и General As
sembly Resolution 47/225), со кои се кршат соодветни одредби на Повелбата на ОН.
За приемот на државите во членство на ООН се важни два елемента: државите
да ги исполнат условите за членство наведени во член 4 став 1 од Повелбата,
како и да поминат соодветна процедура за прием. Член 4 од Повелбата наведува
дека ООН е отворена за членство на сите мирољубиви држави во меѓународната
заедница, кои ги прифаќаат обврските од Повелбата и се способни и волни нив да
ги извршуваат. Значи, барателот за прием треба да биде: а) држава; б) мирољубива;
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в) која ги прифаќа обврските содржани во Повелбата; г) способна да ги извршува
тие обврски; д) волна нив да ги извршува. Откако државата поднесе писмена молба
до Генералниот секретар, приемот на нови членки во ОН, по препорака од Советот
за безбедност (каде големите сили може да стават вето), се врши со двотретинско
мнозинство на присутните држави на Генералното собрание.
Приемот на државата во ОН, под привремената референца „поранешна
југословенска Република Македонија“ (според македонскиот Правопис)
претставува преседан во ОН и во меѓународното право. Советот за безбедност
на ОН во својата препорака од 7 април 1993 година констатира дека „апликантот
ги исполнува критериумите за членство во ОН пропишани во членот 4 од
Повелбата“, т.е. дека е мирољубива држава, која ги прифаќа обврските содржани
во Повелбата, и која е способна и волна да ги извршува тие обврски. Но, забеле
жувајќи дека се појавила „разлика за името на државата, која е потребно да биде
разрешена во интерес на зачувување на мирољубиви и добрососедски односи во
регионот“, Советот препорачува, а Генералното собрание следниот ден прифаќа,
наметнување на два дополнителни услова. Наметнатите услови – привременото
обраќање со „поранешна југословенска Република Македонија“ за сите цели во
Обединетите нации и обврската таа да разговара со друга држава за своето име –
не се содржани меѓу условите за прием во членот 4 став 1 од Повелбата на ОН. Тие
ги кршат соодветните одредби на Повелбата на ОН и на Виенската конвенција за
претставување на државите во нивните односи со меѓународни организации од
универзален карактер: а) членот 2 став 7 од Повелбата на ОН, кој не им дозволува
на ОН да се мешаат во внатрешните работи на државите; б) членот 2 став 1 од
Повелбата на ОН, со кој е пропишана суверена еднаквост на сите држави, а која
грубо се крши со наметнатите услови; в) членот 83 од наведената Виенска кон
венција, којшто предвидува дека во „примената на оваа Конвенција нема да се
прави дискриминација меѓу државите“, а што јасно ја става Република Македонија
во дискриминирана положба.
3. Последици од „спорот околу името“
Иако спорот околу името е апсурден, тој предизвикува реална штета и
последици во меѓународната положба на Република Македонија. Тој води кон
повеќекратна „уникатност“, предизвикува да се случуваат преседани на неколку
нивоа.
А) Приемот на Република Македонија во ОН, под привремената референца
„поранешна југословенска Република Македонија“ и обврската таа да преговара со
друга држава за своето име – не се содржани меѓу условите за прием и претставуваат
преседан во ОН и во меѓународното право.
Б) Привремената спогодба (Interim Accord) од 1995 година е „уникатна“ како
меѓународен договор во кој не се наведуваат имињата на договорните страни.
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В) Во Декларацијата од Самитот на НАТО во Букурешт, на 3 април 2008
година, се прави уште еден преседан, со доделување на условна покана на РМ во
НАТО. Во точка 20 од Декларацијата се наведува дека „покана на ПЈР Македонија
ќе биде доделена веднаш откако ќе биде постигнато взаемно прифатливо решение
за прашањето на името“. Тоа значи дека не се чекаат наредни Самити на НАТО.
Поканата може да се реализира утре, ако утре се постигне такво решение. Но тоа
значи дека таа може да се реализира и по сто години, ако тогаш се постигне такво
решение. Условната покана е исто како да ја немате, без да го исполните условот.
Г) За долг период е пролонгиран и почетокот на преговорите за членство
на Македонија во Европската Унија. Република Македонија е земја-кандидат за
пристапување во ЕУ од 17 декември 2005 година. Од 2008 година, од страна на
ЕУ, решавањето на спорот со името е додадено како предуслов за добивање датум
за почеток на преговорите. Во октомври 2015 година земјата по седми пат доби
препорака од Европската комисија и сите седум пати Советот на ЕУ препораката не
ја прифати и не определи датум за почеток на преговорите.
Позицијата на Грција, од септември 2007 година наваму, е дека би се согла
сила со употребата на зборот „Македонија“ во името на нашата држава, како дел од
сложена формулација, со географска одредница, за сèопшта употреба (erga omnes).
Но, ова е во директна спротивност со резолуциите на ОН /UN SC Resolution 817
(1993) од 7 април 1993; UN GA Resolution 225 (1993) од 8 април 1993/, кои зборуваат
дека употребата на референцата е „за сите цели во рамките на ОН“, а не за општа
употреба. Со секое повторување на овој предлог Грција всушност кажува дека не ги
почитува наведените резолуции, а на г. Метју Нимиц му соопштува дека инсистира
на нешто што е надвор од неговиот мандат добиен од ОН.
Треба да се има предвид дека билатералната спогодба што би произлегла
од преговорите со Грција, како генерално правило во меѓународното право,
би ги обврзувала само договорните страни. Претпоставеното ново име би се
употребувало во рамките на ОН, но тоа не подразбира дека државите-членки на
ОН би го употребувале во нивните билатерални односи со Република Македонија.
Нашата држава под уставното име е призната од 135 држави, на кои не може да им
биде наметнато некое друго решение. Како исход од преговорите со Грција може
да произлезе име кое ќе има важност само во грчко-македонските билатерални
односи.
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Пишува: Проф. д-р Татјана ПЕТРУШЕВСКА

Гостин на клубот

ДИПЛОМАТСКИ ЗАПИСИ:
МАКЕДОНСКИ МИЛЕНИУМСКИ ПРЕДИЗВИЦИ
З А П И С П Р В И
1. Процесот на реетаблирање на македонската
држава како несомнен субјект на меѓународната
сцена започна во зората на последната деценија
од минатиот милениум. Во десеттолетие на,
по кој знае кој пат во историјата на човековата
цивилизација, воспоставување нов - одмрзнат,
топол, со право очекувачки поблагопријатен
светски поредок, како круна на окончувањето
на полувековната исцрпувачка и, врз многу
основи, заглупавувачка / затупувачка /отапу
вачка Студена војна. Во декада на потполн,
било кадифен, било крвав распад на системи,
режими, држави, сојузи, организации и ин
ституции (на пример, на подрачјето на Централна и Источна Европа). Но и на
иницирање, организирање и етаблирање нови субјекти (не само на споменатата
територија). Дури и на внесување sui generis ентитет во економска, политичка,
правна и воено-безбедносна смисла, воопшто, во меѓународниот ринг под, според
науката, контроверзниот наслов Европска Унија (во текстот што следува ЕУ, заб. на
авторката). И во тој контекст - на укинување меѓународни (внатреевропски) граници.
На воспоставување единствена европска граница (кон надвор). На прогласување
единствено европско државјанство (на државјани на суверени европски држави).
2. Процесот на признавање на Република Македонија (во текстот понатаму
РМ, заб. на авторката) беше долготраен, макотрпен, противречен, не само тесно компаративно набљудувано (во однос на другите поранешни југословенски држави),
туку и глобално анализирано – вистински преседан во меѓународното право.
Зошто? Затоа што државата РМ го внесе во својот највисок правен и политички конститутивен акт името/називот/ословувањето/обраќањето кое оваа земја и овој
народ го красат најмалку два и пол милениума, континуирано, без никакви прекини
и покрај огромните и најразновидните премрежиња што без прекин ги обременувале
и продолжуваат да ги оптоваруваат. На овој факт најостро му се спротивстави
соседната Република Грција (во текстот што продолжува РГ, заб. на авторката) што
беше една од причините за повеќекратно, врз грбот на РМ, прекршување серија
преседани невтемелени врз меѓународното право.
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З А ПИС ВТОРИ
1. Блиц презентираната агонија на РМ не исчезна со окончувањето на
претходното илјадалетие. Напротив, продолжи и на почетокот од првото столетие
од овој милениум. На генерално рамниште тоа беше период во кој човештвото не
престануваше да се згрозува од одвратните акти на тероризам на Западната хе
мисфера против светски фамозните њујоршки кули-близначки. Време во кое пре
живеаните сè уште во очај си ги лижеа раните од кои течеше непребол за огромниот
број сурово загубени животи. Моменти во кои меѓународно-правниот институт
агресија преживуваше редефинирање како увертира во практикувањето сила од
сосема поинаков вид против Источната хемисфера, што водеше кон не помалку
тегобни човекови судбини. Во регионална - европска смисла тоа беа tempores
полни со ентузијазам поради подготвуваното, и следствено, очекуваното прво про
ширување на ЕУ со држави од Централна и од Источна Европа и со надеж дека
овој тоооооооолку специфичен правен, политички и економски ентитет, конечно,
ќе успее да усвои некаков устав во формална смисла, на патот на сопственото че
корење кон што потипична федерална државно-правна структура. Во потесна субрегионална смисла тоа беа времиња на кооооооонечно пацифицирање на Балка
нот и на враќање на тековите на нормалниот живот во државите кои во претходната
деценија произлегоа од поранешната југословенска сложена државна творба, за
жал, некои од нив преку надојдени матици на реки од крв. Во најтесна смисла, тоа
беше годината во која РМ сè уште се трезнеше од очајот поради неуспехот крвавите
напливи од околината некако да ја заобиколат, во текот на трагичната 2001-ва. Сè
на сè, почеток на нов милениум и старт на сосема нова епоха на постоење, на оп
стојување и на функционирање на меѓународната заедница, за која толку често
чувствуваме потреба, или можеби сосема стереотипно, да ја именуваме како
современа/модерна, веројатно, поради толку импозантниот напредок на науката,
техниката, технологијата, а особено комуникациите, што никогаш претходно не е
забележан, и како резултат на тоа, поради драстично брзите и интензивни промени
во сите сфери на човековото живеење, практично на најголемиот дел од нашава
кралевски сина планета.
2. Конечно и најтрагично, сосема идентичниот летопис ниту денес не престанува
да тече без изгледи за каков било исчекор, да не зборуваме за конечно Ende со
среќа и благосостојба до крајот на светот и векот. На светско ниво, истекува два
наесетмесечјето одбележано од Обама и Путин како еманација на новата биполарна
поделба на светот и, сега веќе слободно можеме да констатираме значително повеќе,
на Клинтонка и Трамп, како (оправдано или не???) навестување стравови за иднината
на планетава, особено во малите држави, што водеше кон повремени фрлања во
сенка дури и на Олимписките игри што се одржуваа во вонпланетарното Рио. Брзо
привршување на годината со (не)очекуваната??? победа на Трамп во, според општите
оцени на аналитичарите, најскандалозните и, следствено, најконтроверзните
претседателски избори во САД. Во континентална - евро-афро-азиска смисла не
престанува да ужаснува годината на интерконтинентална преселба на народите
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со библиски размери, на денес веќе очекуваните бестијалности на терористичките
напади од ISIS кои, патем, сееја страв и меѓу милионите фудбалски фанови кои
планираа присуство на европското фудбалско првенство во Франција, но во огромна
мера и на тектонски пореметувачкиот Brexit, кој со право, не само во државитечленки на ЕУ, туку и во државите кои тоа не се, но имаат амбиции тоа да станат
што е можно побрзо, а несомнено и кај тоталните ЕУ-аутсајдери, по кој знае кој пат
го отворија прашањето EU-ex YU-f... You??? Во балканскиот контекст оваа година ќе
остане запаметена по политичките земјотреси во сите држави од Западниот Балкан,
освен во Република Албанија (подолу РА, заб. на авторката) дури и во најновата членка
на ЕУ - во Република Хрватска (понатаму РХ, заб. на авторката), кои по сите уверувања
за конечни стабилизирања, како да сакавме да веруваме дека нема повторно да нè
тормозат. Конечно, во РМ оваа година е само продолжение на претходната, исто
така револуционерна, иако не толку шарена/исшарана, со исчекување за конечно
одржување избори чии резултати, меѓу другото, се верува дека по тоооооооолку маки
и страдања најпосле ќе го отворат преговарачкиот процес со ЕУ за членство. In totto,
најава на нови, не само интелектуални, окови на огромно нараснатиот лавиринтски
карактер на ововековната дипломатија. За волја на вистината, нејзината примена
се одвива од средината на претходното столетие, од крајот на Втората светска
војна, позабрзано по крајот на Студената војна, но најзабрзано и најобемно денес,
предизвикувајќи метаморфози со ефекти на вртоглавици.
З А П И С Т Р Е Т И
1. Можеше ли сето горе наведено, сиот тој свет на многубројни, брзи, интензивни
и никогаш претходно манифестирани тооооооооолку турбулентни промени, во
сосема триви манир, да остане без реперкусии и врз сферата на меѓународните
односи и врз задоволувањето на потребата од усогласување на дипломатската
и конзуларната практика, на дипломатските и на конзуларните активности и на
соодветните протоколи, како на билатерално, така и на мулти ниво, со секојдневните
силни потреси во меѓународната политика. Секако не, без размислување ќе одврати
секој современ millenial-граѓанин.
2. Само илустративно, без претензии за изнесување на нивната севкупност
поради ограниченоста на просторот што го имаме пред нас, станува збор за:
- огромен (повторно, никогаш претходно толкав) број класични дипломатски ак
тери и во билатералата и во мултилатералата - држави и меѓународни органи
зации;
- зашеметувачки пораснати бројки на владини сегменти различни од министерства
за надворешни работи, со меѓусебни секојдневни, интензивни директни контакти
- т.н. protem-дипломатија;
- и понатаму, запрепастувачки набилдани бројки на т.н. парадипломати кои се
занимаваат со дипломатски функции - на пример, лица од транснационални
невладини организации, дури и субнационални играчи, нешто што историски
опсервирано, до не толку одамна било незамисливо;
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-

-

-

-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	

уште едно надополнување на претходното, секојдневно мошне нараснатиот
број на т.н. каталитички дипломатски односи - неформални дипломати (лица од
меѓународни фирми, корпорации итн., дури и приватни лица) кои воспоставуваат
и сериозно одржуваат функционални односи со формални дипломатски персони
заради остварување дипломатски цели;
поради високото ниво на информираност, зачудувачки долг е списокот на имиња
на новинари кои како многу добро упатени во надворешните/меѓународните
односи и политики се високо почитувани и ангажирани, не само како советници
на сериозни донесувачи на политички одлуки и на национален и на меѓународен
план, туку и како вршители на релевантни задачи со дипломатски предзнак;
како резултат од сето горе енумерирано, мамутски зголемени и проширени
функции (појава на нови задачи/активности/дејности) на традиционалните
дипломати - на пример, остварувања економски интереси преку менаџирања,
лобирања и сл., користења медиуми за дипломатски цели, потоа грижи за
човековите права, па координации и медијации дури и во правни сфери итн., не
само со различни играчи во сложените бирократски структури на современите
влади, туку и како облици на неофицијални интервенции во внатрешни,
меѓуетнички или меѓупартиски кризи или конфликти, сè едно;
не само тоа, туку и многу променлива природа на класичните дипломатски
функции, на пример, на преговорите;
секако, не помалку значајна преобразба на традиционалните неспорни
дипломатски обврски, на пример, за немешање во внатрешните работи;
неразделно од горното, претходно незамисливи промени во дипломатските
техники, не само поради информатичката технологија;
посебна приказна во контекстот на бескрајно трансформираната класична
дипломатија се информатичката техника и технологија со кои е поврзан и
изразот електронска (ИТ) дипломатија;
неразделно поврзано со веќе изложеното, енормно менување на дипломатските
методи/начини и техники;
институционализирање на претходни ad hoc дипломатски средства, на пример,
на самитите и воопшто на мултилатералната дипломатија;
всушност, мегаломанска мултилатерализација на дипломатијата на генерално
рамниште;
специјализирање на старата дипломатија на одамна постојните меѓународноправни субјекти со новиот облик во подем, како sui generis категорија којашто
никогаш порано, во историска смисла и никаде на друго место во компаративна
смисла не постоела/не функционира, во рамките на исто така sui generis
меѓународно-правен субјект - Европската унија итн., итн., итн. до бескрај.
З А П И С Ч Е Т В Р Т И

1. Дали оваа тирада од трансформации е нешто што ја допира и РМ? Несомнено
да!!! Дали поради тоа што промените го рушат традиционалниот мит за
дипломатијата како за инструмент за одржување status quo??? Не, никако!!! Дали е
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потребно тие измени да бидат врз дневна основа поимани, разбирани, прифаќани
и практикувани??? Секако, бездруго!!! Зошто??? Затоа што само така РМ може да
очекува да функционира во постојната меѓународна арена на флексибилен начин.
Затоа што кој е еластичен, тој е и приспособлив. А кој е приспособлив, тој може да
очекува дека ќе биде и далеку поуспешен. Во сè!!! Вклучително и во остварувањето
на сопствените/националните интереси!!! Како??? Преку себемоделирање заради
што пофункционално, поефектно и поефикасно склопување во предаторски
поставените предизвици на постмодерниот свет.
2. Повторно, многу кусо, поради прагматични причини:
- РМ мора да изнајде начини, средства, енергија персонални капацитети да не
го гледа огромно нараснатиот број на дипломатски претставници како компли
цирање на дипломатските односи, туку да го стави во функција на сопствените
ставови, одлуки и активности во однос на светот со сложена и застрашувачка
интеракција на многу нивоа;		
- феноменот на т.н. protem дипломатија мора да биде поттик за неизоставно
организирање и финансирање официјална дипломатска обука и на лицата
вработени во сите други министерства во Владата на РМ;
-	 на парадипломатијата во РМ не смее да се гледа само од аголот на самостојното
приспособување на парадипломатите кон милениумски традиционалната ди
пломатска сфера, по правило глорифицирана, мистифицирана и митологизи
рана од страна на професионалните дипломати, туку и како на предизвик којшто
тие мора да го искористат, излегувајќи од канџите на старото, (кое, патем, не
смее ниту да се заборави, ниту смее да се понижува неговата вредност) за да
се зафатат со новитети практикувани од лаици во дипломатската професија,
очигледно, многу корисни, ефикасни и продуктивни;
-	 како продолжение на подвлеченото во претходната алинеја мора задолжително
да биде променет и односот на надворешната политика и на практика на РМ кон
т.н. каталитичка дипломатија, во смисла на изразито зголемување на бројот на
странски или меѓународни фирми, независно дали во сопственост на државјани
на Републикава или на странци со симпатии кон неа, а во тој контекст и на
индивидуи, физички лица, но и на популарни персоналитети кои со постигнат
успех и релевантни контакти на интернационално ниво (вклучително и новинари)
се подготвени и очевидно многу способни да дадат сопствен придонес кон
реализирање на интересите на државава, независно какви се нивните идеолошки,
понекогаш дури и идеалистички, позадини;
- внесување во дипломатскиот сервис нова, млада, свежа крв, не исклучиво како
што тоа вообичаено се прави - најмногу со знаења од областа на општествените
науки, туку и од сите други научни подрачја и вклучување искусни млади луѓе
кои не само што ја познаваат, туку ја живеат електронскава ера (како акумулација
на искуство и мудрост којашто ги надминува простите механизми на дијалог)
затоа што какво било повикување на ексклузивноста на дипломатските функции
предвидени во Виенската конвенција за дипломатски односи од 1961 година, во
современава интердисциплинарна и сајбер ера е смешен архаизам;
- последново особено во светлината на фактот дека класичните дипломатски
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функции веќе ни оддалеку не се она што биле/такви какви што биле низ сите
изминати епохи, поради што се неопходни и нова енергија и нови знаења и
нови способности заради примена на новите методи и техники, во манирот и на
новите прилично актуелни актери - сè заедно во интерес на РМ;
- не ги забораваме ниту традиционалните дипломатски обврски кои исто така веќе
подолго време не се толку стриктни колку што биле низ вековите, особено во
апсолутистички постулираните контексти. Следствено, РМ мора да биде многу
внимателна при квалификувањето и оценувањето на мешањето во внатрешните
работи, како на членовите на дипломатскиот кор во нашава престолнина, така и
реципрочно;
- сето тоа, и мнооооогу повеќе од тоа, во посебната и толку специфична сфера
на надворешни, меѓународни, дипломатски и секакви други односи не само со
државите-членки на ЕУ, туку особено со сите нејзини институции од кои зависи
интензитетот и квалитетот на нашето чекорење кон оваа интеграција;
-	 всушност, сè заедно, и многу друго, како причина за драстично унапредување,
модернизирање, софистицирање на дипломатскиот сервис и на неговата прак
тика секаде каде тие просто плачат за него во услови на, по кој знае кој пат ак
центираното, никогаш претходно толку грандиозно нарасната меѓузависност на
меѓународната сцена.
З А П И С П Е Т Т И
1. Зошто сиве овие аналитички записи??? Затоа што спроведувањето на вака
моделираниот аналитички фокус подразбира неколку прејудициелни суштински
претпоставки, во функција на доследност на тешко совладливиот универзум од
можеби навидум неконсеквентни податоци и приоди. Тие материјални претпоставки
се поврзани со факторите коишто го детерминираат видот, обемот и потенцијата на
влијанието на РМ во современиве меѓународни односи. Станува збор за следниве
појдовни основи:
-	 со сите плусови и минуси на дипломатски план, не смее да се пренебрегне
фактот дека РМ, сепак, е важна за светот, како што и тој - светот е значаен за РМ.
Во оваа смисла, сите политички симплифицирања/поедноставувања до ниво на
вулгарност дека РМ (како исклучително мала држава и во смисла на територија, и
во поглед на население; како засрамувачи слабо економски развиена и растечка
држава; како сиромашна држава, наводно неблагословена од Бога со раскош
и вариетет од природни ресурси, дополнително сериозно хендикепирана од
територијална гледна точка како вклештена на копнениот дел од Балканот без
излез на море, што е благосостојба самото по себе, како понижувачки немоќна
војнички поставена, обликувана и функционирачка држава со никаков при
донес кон дострелите на човековата цивилизација, било во историска, било во
современа смисла) е сосема безначајна, апсолутно небитна, тотално неважна како
актер на меѓународната политичка сцена мора многу храбро, што подразбира
мнооооооогу јасно/експлицитно да бидат оставени настрана и наместо тоа итно,
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на државно ниво, да се пристапи кон подготвување темелна, продлабочена и
широко поставена студија за квалитетот, квантитетот, областите и територијата
на меѓународната релевантност на РМ; за нејзиниот кредибилитет и способност
за парирање на надворешно-политичките очекувања; за статусот што го ужива и
легитимитетот со кој се соочува во меѓународните односи; за потенцијалот на РМ
за дефекти или за девијации, како и за создавање коалиции заради пласирање
заеднички ставови и упатување конзистентни пораки;
-	 задоволувањето на сосема разбирливата комплексност на проектот како та
ков бара мошне промислен приод од интелектуална и многу мудар приод од
практична гледна точка - тоа значи дека ниту реалистичниот, рационалниот
ниту конструктивистичкиот, ниту поспецифичните како геополитичкиот, ме
ѓувладиниот или оној на очекувањата ниту приближно не би смеел да се смета
како комплетно соодветен приод, самиот по себе; таков би можел да биде само
вистински паметно компонираниот микс на сите нив заедно;
-	 доминантно историското толкување на меѓународните односи околу РМ, преку
изразит и мнооооооогу проблематичен плуралитет на „истории“ во услови на
високодинамичен збир од процеси, разнообразни, дури и противречни, меѓу
мноштвото други проблеми и предизвици, оневозможува синхронизирана
генерализација на меѓународната политика кон РМ;
-	 и идеи, и идеологии и социолошки и материјални фактори влијаат врз надво
решната политика на РМ, како и врз меѓународната политика околу РМ, тие ќе
продолжат и понатаму, на овој или оној начин, нив да ги обликуваат. За жал,
од почетоците на надворешно-политичкото позиционирање на РМ постои дина
мичен однос меѓу процесите на практичното создавање политика и нивната
интеракција со прашањата за посебниот идентитет на македонскиот народ.
Тоа ја исклучува разумноста од зрелиот аналитичар ако тој го има во вид или
исклучиво идеалистички или само материјалистички сет од премиси кои, земени
одделно, а не симбиотички поврзано, по правило се доминантно историски;
-	 дали и како РМ се справува со овие проблеми, како придонесува за нивно
одржување или за третирање со цел решавање, всушност како ги проектира
своите интереси во содејство со меѓународното окружување можеби пресудно
зависи и од комплексноста на односите во РМ и од флуктуирачката констелација
на преференциите, поради која процесот на нејзината меѓународна иниција
тивност, дејствување и реагирање не е ниту динамичен, ниту прогресивен,
ниту кумулативен, без стабилно, постојано трагање по етаблирана рамка за
дефинирање и практикување меѓународни односи од национален интерес;
2. Зошто ваков макотрпен ангажман??? Не само поради играњето со европските
верзии на меѓународниот поредок што се на располагање - моделот на стабилност на
блиското соседство; интрарегионалниот модел на соработување и натпреварување;
моделот на конзервативната држава што тргува и моделот на глобализацијата, туку
и поради тоа што вака составената студија ќе поттикне преиспитување и на многу
други политики на РМ на национално/внатрешно/домашно ниво што не помалку од
сето горе наведено е исто така многу значаен национален интерес.
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Пишува: Зоран ТОДОРОВ

ПАРАДИПЛОМАТИЈА
Ниту најспособната дипломатија не може
да ги оствари нереално поставените цели на на
дворешната политика, ниту да обезбеди меѓу
народен кредибилитет на погрешната политика.
Во обидите тоа да го направи, диплома
тијата може самата себе да се деградира и да се
доведе во незавидна позиција, да престане да
биде уважувана како релевантен соговорник и
партнер во меѓународните односи.
Таа судбина, за жал, ја снајде македонската
дипломатија, која без оглед на сите пропусти и
слабости, во период долг речиси две децении,
важеше како способна и квалификувана надво
решно-политичка служба.
Несогледувањето на суштината на круп
ните промени во светот, но и во нашата земја, несфаќањето каде оди светот и
игнорантскиот презир на македонскиот режим кон меѓународната заедница, на
нејзиното значење и улога - до што доаѓа паралелно со кризните определби и
екстремната националистичка политика - најдоа и свој израз и во потценувачкиот
однос кон дипломатијата.
На дипломатијата ѝ беше одземена професионалната самостојност и креа
тивност, при што таа беше сведена на обичен пропаганден гласноговорник на вла
деачката партија, на која во светот a priori не ѝ се верува. Од некогашна движечка
сила на бројни регионални и меѓународни иницијативи и конструктивен, активен
учесник на значајни меѓународни конференции, македонската дипломатија спадна
на гранки на кои се дипломатиите на Белорусија, Венецуела, Северна Кореја, Куба
и другите тоталитарни режими, кои се во постојан, помал или поголем судир со
светот.
Наместо развој на билатералните, мултилатералните односи и соработка,
заштита на државните интереси и создавање на меѓународни услови за развој на
земјата - што накратко е, односно треба да е, суштина на активностите на секоја ди
пломатија, се премина на конфронтација и инаетење со меѓународната заедница.
Затоа, секој обид за компромисно изнаоѓање на решение за меѓународните
проблеми со кои Македонија се соочува беше однапред осуден на неуспех.
Во услови кога Република Македонија и нејзините институции се пред целосен
колапс и кога неминовно ни се потребни добронамерни совети, поддршка и помош
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од светот, кај нас на своевиден начин „изникна“ злонамерната теза за „мрачната
меѓународна завера, чија единствена цел е поради вонразумската омраза да ја
уништи целата земја, а посебно етничките Македонци“.
Од тој момент, практично престанува улогата на каква било конструктивна
надворешна политика и професионална дипломатија. Ширум се отвораат вратите
за ПАРАДИПЛОМАТИЈА, која значително придонесе и секојдневно придонесува
Македонија да се скара со целиот свет и полека, но сигурно да биде изопштена
од меѓународната заедница. На добронамерните пораки и предупредувања од
светот дека споменатата политика и однесување, порано или подоцна, ќе доживеат
целосен крах со несогледливи, а не е исклучено и трагични последици, актуелната
власт останува апсолутно глува.
Дејствувањето на парадипломатијата
За да не останам само на начелни констатации, би навел само неколку
илустративни примери од изминатите неколку години кои, се разбира, веќе ѝ се
помалку или повеќе познати на македонската јавност, односно чие наведување
и елаборација се можни, без огрешување кон нормите и обврските коишто
произлегуваат од дипломатската професија.
1. Иран
Реализација на посета на министерско ниво со претставници на земја која,
и покрај неодамнешното ублажување на санкциите, воведени од меѓународната
заедница, има повеќе од дискутабилно досие и „реноме“ во светски рамки.
Истовремено, отсуството на транспарентност и нејасната цел на посетата фрла
сериозен сомнеж за вистинскиот карактер на посетата.
2. Белорусија
Со оваа земја забележливо доаѓа до интензивирање на контактите преку
посети на наши дипломати: организирање на билатерални политички консултации,
бомбастично најавени како „први во историјата“ на самостојна Македонија,
отворање почесен конзулат на оваа земја во Скопје, потпишување билатерални
спогодби со нејасен досег и природа, атмосфера на потхранување на соработката и
во други области јасно идентификувани од нашите партнери во ЕУ како непожелни
за соработка.
3. НР Кина
Соработка на планот на економски недоволно истражени подрачја и компании
чие коруптивно досие е од сигнификантен карактер со недоволно транспарентен
процес на преговарање и процес на одлучување.
4. ЕУ
Организација на партиски интонирани посети на европските институции и
средби, каде не постои доволно издиференцирана разлика во кое својство нашиот
претставник настапува пред своите соговорници, дали како претставник на
македонската држава или на партијата чиј член и кадар е.
5. Северна Кореја ?
За наша среќа сè уште не е регистрирана дипломатска активност со оваа земја,
но без сомнение, да бидам помалку и циничен, во догледно време, со сигурност би
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можеле да очекуваме и амбициозна најава во стилот „само небото е граница“, со
која медиумските трабанти и парадипломати ќе ја оправдаат ваквата активност од
економски, а можеби и стратегиски цели.
Заради ваквите постапки и однесување со политика којашто е спротивна на
интересите и достоинството на земјата која се претставува, нејзините носители,
спроведувачи и соучесници треба да сносат одговорност.
Најновото оживување на националистичката идеологија и ксенофобија кон
светот, имаат свој одраз и наоѓаат израз и во неконструктивното однесување на
меѓународен план. Најновите имплицитни закани и отворени повици од определени
гласници/трабанти на владеачката структура до акредитирани странски дипломати
во земјата само го потврдуваат горенаведеното и не можат да се оквалификуваат
на никаков друг начин освен како пораз на македонската надворешна политика и
дипломатија.
И покрај невештите и манипулативни обиди во официјалната пропаганда
ваквите заложби да се прикажат како принципиелна одбрана од странското
мешање, несомнено е дека од ваквото однесување и ваквата политика штетни
последици можат да имаат само нашата земја и македонските граѓани.
Сите горенаведени поведенија се експлицитни потези кои доведуваат до
самоизолација којашто ја оддалечува Република Македонија од меѓународната
заедница и, на неопределен рок, го одложува нејзиното рамноправно учество
во најреномираните меѓународни политички, економски, финансиски и други
организации, без што нема услови за решавање на сложените проблеми со коишто
се соочува земјата. Тешко е да се поверува дека сериозна надворешна политика и
дипломатија демонстративно превземаат така крупни чекори!
Познато е дека во Република Македонија секојдневно станува евидентен
трендот на затворање на вратите на најзначајните меѓународни организации и
конференции заради политиката на избегнување на меѓународните обврски во
духот на bona fides. Но, секако во светската дипломатска практика речиси и да нема
пример на земја којашто сама себе се исклучува, односно се казнува. Има веројатно
и некоја симболика во фактот што Република Македонија практично се доведува
сама во изолација.
На крајот и наместо заклучок, логично се наметнува прашањето: да ли
воопшто ресорот дипломатија (чијашто е тоа првенствена задача) ги анализира и
зема во предвид релевантните факти и аргументи за и против одредено однесување
и соодветни потези на меѓународен план, посебно од аспект на последиците по
интересите на државата? Наведеното поведение и потези нè упатуваат на потврден
заклучок. Дипломатијата е сведена на соодветен инструмент, без сопствени
квалификувани анализи, ставови и предлози.
Англискиот писател и дипломат сер Харолд Николсон констатирал дека
во дипломатијата нема што да бараат појави како идеологија, фанатизам и
исклучивост: во дипломатијата решавачка улога игра здравиот разум.
Кај нас состојбата е, очигледно, обратна.
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Приредил: Димитар БЕЛЧЕВ

Од дипломатската историја

КОН ЈУБИЛЕЈОТ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА
(Шеесет години од Римскиот договор)
На 25 март 2017 година највисоките рако
водители на 27 држави-членки на Европската
унија со собир во Рим го одбележаа јубилејот
– шеесет години од потпишувањето на „Дого
ворот од Рим“. Како што изјави домаќинот, ита
лијанскиот премиер Паоло Џентилони „... пред
60 години беше направен избор во корист на
обединување, а не разделувањето, избор меѓу
доброто и лошото. Беше избрано едно добро да се движиме заедно кон мирна иднина“. Во
оваа пригода присутните лидери потпишаа
“Римска декларација“, а на чинот остави сенка
отсуството на премиерката на Обединетото
Кралство Тереза Меј, која неколку дена пред
тоа и формално со писмо до претседателот на
Европскиот совет Доналд Туск најави излез на својата земја од Европската унија.
„Договорот од Рим“ претставуваше еден од чекорите што шест европски
држави го направија за да обезбедат траен мир на континентот, којшто се уште ги
лекуваше раните од Втората светска војна. Од денешна перспектива е зачудувачки
како лидерите на големите европски држави, кои со векови беа политички и воено
спротивставени, со сосема нерамноправни државно-правни позиции, успеаја да ја
преточат визијата за стабилна Европа во меѓународен договор за Европска економска
заедница, чија цел беше „поставување основа за сè потесна унија меѓу европските
народи“. Свои потписи во 1957 година ставија лидери на држави победнички и на
држави поразени во војната, држави со силен суверенитет и држави коишто веќе
беа здружени во царинска или монетарна унија. Со тоа тие ја потврдија заедничката
цел да постигнат стопански и социјален напредок преку заеднички активности
за отстранување на препреките коишто ја делат Европа, за да се обезбеди трајно
подобрување на животните и работните услови за своите народи.
При оценувањето на важноста на тој акт неопходно е да се има предвид дека
тој се потпира на Европската заедница за јаглен и челик, воспоставена во 1951
година, акт којшто ги стави под заедничка контрола главните ресурси на воената
индустрија во тој период, јагленот и челикот, а тоа беа држави кои одвај шест
години пред тоа се бореа меѓу себе.
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Потписници на Договорот од Рим се Белгија, Сојузна Република Германија,
Италија, Луксембург, Холандија и Франција. Германија беше поделена на четири
окупациони зони, територијата на трите западни како Западна Германија веќе
беше членка на НАТО, а последните воени затвореници се враќаа од заточеништво
во Советскиот Сојуз.
Според целите на Договорот, заедничкиот стопански напредок е фокусиран
кон рамнотежена трговија и конкуренција, потоа хармоничен развој со којшто ќе се
намалат постојните разлики меѓу различните региони и заостанувањето на помалку
развиените. Пробив е направен токму на полето во кое потписничките на договорот
до тој момент ги бранеа своите партикуларни стопански интереси со царински
и вонцарински заштити, а тоа е градење заедничка трговска политика за да се
укинат постепено ограничувањата во меѓународната трговија. Со повикувањето
на Повелбата на Обединетите нации е дефинирана желбата да се потврди
солидарноста што ја поврзува Европа со прекуморските држави, без изречно
споменување на Соединетите Американски Држави и Обединетото Кралство, во
тој момент “патрони“ на окупационите зони во Германија. Договорните страни се
обврзуваат да го јакнат зачувувањето на мирот и слободата со повик кон останатите
народи на Европа што ги споделуваат овие идеали да се придружат во нивните
напори. Со овој Договор е основана и Европската заедница за атомска енергија.
Договорот за воспоставување Европска економска заедница е акт без преседан
во модерната европска политичка историја. За прв пат државите-потписнички
доброволно пренесуваат ингеренции, инхерентни на суверена држава, на заеднички
институции коишто добиваат овластувања да ги претставуваат, усогласуваат и
унапредуваат нивните партикуларни интереси преку градење Заеднички пазар.
Во текст од 248 члена се дефинирани чекорите како да се приближуваат
економските политики на потписничките, да се поттикне хармоничен развој на
стопанските активности, трајно и балансирано ширење, зајакната стабилност,
забрзано зголемување на животниот стандард и се потесни врски меѓу нив.
Заедничката акциска рамка предвидува укинување на царинските давачки и
количинските ограничувања при увозот и извозот на стоки, но и на вонцаринските
мерки со ист ефект. Во текот на дефиниран период од дванаесет години треба да
се постигне заедничка царинска тарифа и заедничка трговска политика кон трети
држави. Подвлечено е значењето на земјоделството и сообраќајот како стопански
гранки од особена важност со намерата да се воспостави заедничка политика за
нив. Може да се каже дека клучен елемент за постигнување на овие амбициозни
цели е укинувањето на пречките за слободен проток на луѓе, услуги и на капитал.
На полето на финансиите е предвидено воспоставување механизам за
отклонување на неврамнотеженоста на билансите на плаќања и воспоставување
Европска инвестициона банка.
По депонирањето на ратификационите инструменти кај депозитарот Ита
лија до крајот на 1957 година, Договорот стапи на сила на 1 јануари 1958 година.
Потписничките имаа право да се гордеат дека до 1 јули 1968, пред поставениот рок,
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царините и вонцаринските ограничувања меѓу нив беа сосема укинати, воспоставија
заедничка земјоделска политика и постигнаа слободен проток на луѓе и капитал.
Договорот утврдува дека целите на Заедницата ќе бидат постигнувани преку
четири заеднички институции: Собрание (Европски парламент), Совет, Комисија и
Суд на правдата.
Во оваа пригода е оправдано да ги споменеме имињата на нивните први
раководители. Но, овде неизоставно треба да се наведе и Жан Моне, францускиот
функционер којшто пред раководителите на Франција и Германија го предложил
патот за трајно помирување на двете традиционално спротивставени држави.
Податокот дека тој е креаторот на Декларацијата од 9 мај 1950 што ја објави Роберт
Шуман, чијшто резултат беше формирањето на Европската заедница за јаглен и
челик во 1951 година, го сместува во редот на “татковците на денешната Европска
Унија“.
Прв претседател на Парламентот бил Роберт Шуман. политичар способен
уште во првите повоени години да ја проектира иднината на Европа, да ги обмисли
политичките правци на развојот во тие околности за да се постигне взаемна
доверба, да предложи иницијални документи коишто влегуваат во темелите на
обединета Европа, да ги скицира формите на взаемна соработка и конечно да се
избори политичките лидери да ги прифатат.
Белгија била првиот претседавач со Советот, во согласност со одредбите за
ротирање на претседателството со мандат од шест месеци. Неа ја претставувал
Ахиле Ван Акер, а го наследиле канцеларот на Западна Германија Конрад Аденауер
и потоа претседателот на Франција Шарл Дегол.
Комисијата ја предводел Валтер Халштајн во тек на девет години.
Унијата порасна од шест држави основачи до бројка од 28 членки, со што
ја потврди својата привлечна сила. Вредностите што ги понуди на народите на
Европа доведоа до целосна промена на геополитичката слика на континентот,
сосема непрепознатлива во споредба со состојбата пред шеесет години. Веќе
стотици милиони луѓе, втора генерација што израсна по нејзините основачи, го
имаат вградено во себе чувството на европски граѓани, слободата на движење
преку политичките граници се смета за природна состојба на работите, учењето
и работењето во друга средина е дел од животот на огромен број Европјани.
Благосостојбата е евидентна, а меката сила на нејзините инструменти за соработка
ги покажа во повеќе наврати своите ефекти. Унијата на геополитички план не е во
состојба да се споредува со воени мерила, но е признаен и прифатен чинител во
сегашниот мултиполарен свет.
Унијата ги градеше формите на заедништво преку флексибилни механизми,
коишто овозможуваа некои држави членки да не прифатат сегменти од
интегративните процеси во кои стапуваат другите членки. Институциите на Унијата
ги разгрануваа начините на јакнење на солидарноста и на европскиот дух преку
постапни модификации на нејзините темелни документи: Единствениот европски
акт 1986 година, Договорот од Шенген, потпишан во 1985 година, а на сила од 1995
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година, Договорот од Мастрихт 1992 година, Договорот од Амстердам 1997 година,
Договорот од Ница 2001 година, воведувањето на заедничката валута евро во 2002
година, обидот да се постигне согласност за Европски устав, Договорот од Лисабон
2007 година и редица други акти.
Секако дека развитокот на Европската економска заедница, денес Европска
унија, не беше праволиниски и без пречки, како впрочем ни во периодот на
оваа прослава на јубилејот, но тоа би било тема на одделен приказ. Тоа впрочем
го нагласи претседателот на Европската комисија Жан Клод Јинкер во своето
обраќање: „Ние скромните наследници на овие великани се собравме повторно во
оваа иста сала. Тоа го правиме за да ги обновиме свечено нашите ветувања и одново
да ја потврдиме нашата определба за нашата неделива и неразградлива Унија. Но,
тоа го чиниме не без носталгија. Го правиме ова оти единствено обединети можеме
да ги надрастеме предизвиците со коишто се соочуваме. Само доколку останеме
обединети ние можеме да предадеме на идните генерации попросперитетна,
поправедна и побезбедна Европа“.
“We – the humble heirs to these greats – are gathered once again in
this very same room”.“We do so to solemnly renew our vows and reaffirm
our commitment to our undivided and indivisible union. But we do so not
out of nostalgia. We do so because only by staying united can we rise to the
challenges we can face together. “Only by staying united can we pass on to
future generations a more prosperous, a more social and a safer Europe.”
Денешните предизвици што стојат пред Унијата се сосема нови, бидејќи
никогаш во својата досегашна историја не се соочувала со темелни разлики помеѓу
државите - членки во однос на обезбедувањето на базичните човечки права и слободи
за сите граѓани, растеж на популизмот во непредвидливи размери, дури и одлуки
за излегување од неа и, како последица, процеси на внатрешно рекомпонирање на
некои членки. Таа останува магнетна сила за милиони сиромашни низ целиот свет,
уште поизразито во услови на бегање од воени страдања, кога ниедна природна
или политичка препрека не е во состојба да го канализира масовниот егзодус.
Останува фактот дека оваа политичка конструкција им овозможи на граѓаните
на Унијата период на долготраен мир, незабележан во модерната европска историја
и дека инструментите со кои располага овозможуваат нејзина внатрешна еволуција
којашто се базира на договори, компромиси и градење заедничка политичка визија
и акција.
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Дипломатската енциклопедија

КРАТЕНКИ НА МЕЃУНАРОДНИ
ОРГАНИЗАЦИИ И АСОЦИЈАЦИИ
Во светот постоеле и постојат, а секој ден се појавуват голем број нови и
различни по својата суштина, карактер и сфери на дејствување меѓународни
организации, асоцијации, договори, комисии, групи и друго. Тие се неодминлив
дел на надворешно-политичката соработка и дипломатските билатерални и
мултилатерални односи меѓу државите од целиот свет. Најголем дел од нив се
појавиле и работат под закрилата на ОН и нивното настанување и егзистенција
произлегуваат од принципите, целите и задачите на оваа организација и служат
за глобално уредување на односите на земјите членки и обезбедување на нивните
потреби во сите области на политичкиот, економскиот, културниот и безбедносниот
живот. На поширок план тоа е чувањето на мирот во светот, разоружувањето,
заштитата на човековите права и слободи, но и зачувувањето на човековата околина,
природата, атмосферата и космичките пространства и многу други области.
Покрај овие меѓународни организации во светот постојат и голем број другинадвор од рамките на ОН, главно од регионален и професионален карактер, со исти
или слични цели на дејствување, кои исто така придонесуваат за успешно и полесно
организирање на глобалната меѓународна соработка и меѓусебното разбирање на
луѓето и народите на земјите од сите светски континенти.
Овој пат „Дипломатскиот летопис“ во својата рубрика Дипломатска
енциклопедија, по азбучен ред објавува листа на кратенки на називите и имињата
на голем дел од тие организации, но и поими, на англиски јазик со кои грѓаните, а
особено дипломатските претставници се среќаваат секој ден, или се составен дел и
потреба на дипломатската професија.
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ACP
AFTA ASEAN
AID
AII
ALADI
APEC
ARF ASEAN
ASAT
ASEAN
ASEM
BENELUX
BIS
B-ISDN
BSEC
CABEI
CARICOM
CBM
CCCN
CCD
CCEET
CD
CE
CEEAC
CEFTA
CEI
CEPT
CERN
CGCED
CIPEC
CIS
CITES
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African, Caribbean and Pacific Countries
Free Trade Area ASEAN
Agency for International Development (US Government Agency)
Adriatic Ionian Initiative
Latin American Integration Association
Asia-Pacific Economic Cooperation
Regional Forum (ASEAN)
Anti-satelite systems
Association of South-East Asian Nations
Asia-Europe Meeting
Customs Union of Belgium, the Netherlands and Luxemburg
Bank for International Sеttlements
Broadband integrated services digital network
Organisation of Black Sea Economic Cooperation
Central American Bank for Economic Integration
The Caribbean Community
Confidence-building measures
Customs Cooperation Council Nomenclature
Conference of the Committee on Disarmament
Centre for Cooperation with European Economics
Committee on Disarmament
Council of Europe
Economic Community of Central African States
Central European Free Trade Area
Central European Inititive
Common Effective Preferential Tariff
European Council for Nuclear Research
Caribbean Group for Cooperation in Economic Development
Intergovernmental Committee of Copper Exporting Countries
Commonwealth of Independent States
Convention on International Trade in Endangered Species
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CNAD
COMESA
CONDECA
COREPER
CPISA
CPIUN
CPLP
CRSIO
CSM
CUSRPG
DAC
DCM
EAEC
EACC
EBRD
ECA
ECE
ECLAC
ECOBANC
ECOMOG
ECOSOC
ECOWAS
ECSC
EDF
EEA
EEC
EEZ
EFTA
EIB

Conference of National Armaments Directors
Common Market for Eastern and Sauthern Africa
Central American Defence Council
Concil of Permanent Representatives
Convention on Privileges and Immunities of the UN Specialised
Agencies
Convention on the Privileges and Immunitets of the UN
Lusophone Community
Vienna Convention on the Representation of States in Their
Relations
Convention on Special Missions
Canada – US Regional Planning Group
Development Assistance Committee- (OECD)
Deputy Chief of Mission
European Atomic Energy Community
Euro-Atlantic Cooperation Council
European Bank for Reconstruction and Development
Economic Commission for Africa (UN)
Economic Commission for Europe (UN)
Economic Commission for Latin America and the Caribean
Economic Community Bank
ECOWАS Monitoring Group
Economic and Social Council (UN)
Economic Community of West African States
European Coal and Steel Community
European Development Fund
European Economic Area
European Economic Community
Exclusive Economic Zone
European Free Trade Association
European Investment Bank
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ELDO
EMI
EMU
ENEA
ERM
ESCAP
ESCWA
ESRO
EU
FAO
FCO
GAB
GATT
GDP
GEF
HABITAT
HDTV
IADB
IAEA
IATA
IBRD
ICAO
ICBM
ICFTU
ICJ
ICO
ICSID

European Launcher Development Organisation
European Monetary System
Economic and Monetary Union
European Nuclear Energy Agency (OECD)
European Exchange Rate Mechanism (EU)
Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UN)
Economic and Social Commission for Western Asia (UN)
European Space Research Organisation
European Union
Food and Agriculture Organisation
Foreign and Commonwealth Office (UK)
General Agreements to Borrow (IBRD)
General Agreement on Tariffs and Trade
Gross Domestic Product
Global Environment Facility (IBRD)
United Nations Centre for Human Settlements Programme
High-definition television
Inter-American Development Bank
International Atomic Energy Agency
International Air Transport Association
International Bank for Reconstruction and Development
International Civil Aviation Organisation
Inter- continental balistic missile
International Confederation of Free Trade Union
International Court of Justice
Islamic Conference Organisation
The International Center for the Settlement of Investment
Disputes
IDA International Development Association
IDB Inter-American Development Bank
IEA International Energy Agency
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IFAD
IFC
ILC
ILO
IMF
IMO
INF
INIS
INSTRAW
INTERPOL
IOARC
ITU
KFOR
LAFTA
LAIA
LDC
LLDC
MARRI
MBFR
MCCA
MERCOSUR
MFA
MFN
MIGA
MRU
NAB
NACC
NAFTA
NATO
NBC

International Fund for Agricultural Development
International Finance Corporation (IBRD)
International Law Commission
International Labour Organisation
International Monetary Fund
International Maritime Organisation
Intermediate Nuclear Forces Treaty
International Nuclear Information System
International Research and Training Institute for the Ad
vancement
International Criminal Police Organisation
Indian Ocean Association for Regional Cooperation
International Telecommunications Union
NATO Kosovo Force
Latin American Free Trade Area
Latin American Integration Association
Less-developed country
Least-developed country
Migration, Asylum, Refugees Regional Initiative
Mutual and Balanced Force Reductions
Central American Common Market
Southern Common Market
Multi-fibre Arrangement
General Most-Favoured Nation Treatment
Multilateral Investment Guarantee Agency
Mano River Union
New Arrangements to Borrow
North Atlantic Cooperation Council
North American Free Trade Agreement
North Atlantic Treaty Organisation
Nuclear, biological, chemical weapons
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NEA
NGO
NIC
NIEO
NORDEK
NPT
OAPEC
OAS
OAU
OCAS
ODA
ODIHR
OECD
OECS
OPEC
OSCE
PECC
PfP
PLO
PPP
PTA
R&D
RCC
RCDC
RDF
RNC
SAARC
SACLAN
SACEUR
SACU
SADC
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Nuclear Energy Agency
Non-governmental organisation
Newly industrialized country
New International Economic Order
Nordic Union
Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons
Organisation of Arab Petroleum Exporting Countries
Organisation of American States
Organisation of African Unity
Organisation of Central American States
Official Development Assistance (UNCTAD)
Office for Democratic Institutions and Human Rights (OSCE)
Organisation of Economic Cooperation and Developmoent
Organisation of Eastern Caribbean States
Organisation of the Petroleum Exporting Countries
Organisation for Security and Cooperation in Europe
Pacific Economic Cooperation Council
Partnership for Peace (NATO)
Palestine Liberation Organisation
Purchasing power parity
Preferential Trade Area
Reserch and Development
Regional Cooperation Council
Regional Cooperation among Developing Counitres
Rapid Deployment Force
River Niger Commission or the River Niger Basin Authority
Sauth Asian Association for Regional Cooperation
Supreme Allied Commander Atlantic
Supreme Allied Commander Europe
Sauthern Africa Customs Union
Southern African Development Community
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SALT
SAM
SATCOM
SDI
SDR
SEANWFZ
SELA
SPC
SPF
SPOCC
STABEX
START
SYSMIN
TAC
TNC
UAM
UN
UNAMIR
UNCDF
UNCITRAL
UNCTAD
UNDC
UNDOF
UNDP
UNDRO
UNEP
UNESCO

Strategic Arms Limitation Talks
Surface-to-air missile
Satellite communication
Strategic Defence Initiative
Special Drawing Rights (IMF)
South-East Asia Nuclear-Weapon-Free Zone Treaty
Latin American Economic System
South Pacific Commission
South Pacific Forum
South Pacific Organisations Coordinating Committee
System of Stabilisation of Export Earnings (Lome Convention)
Strategic Arms Reduction Talks
Sistem of Stabilisation of Mining Exports (Lome Convention)
Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia
Transnational corporation
Union Africaine et Malagashe
United Nation
UN Assistance Mission to Rwanda
United Nations Capital Development Fund
UN Commission on International Trade Law
United Nations Conference on Trade and Development
UN Disarmament Commission
UN Disengagement Observer Force
United Nations Development Programme
United Nations Disaster Relief Office
United Nations Environment Programme
United Nations Educational, Scientific and Cultural Organiza
tion
UNFPA United Nations Fund for Population Activities
UNHCR United Nations High Commission for Refugees
UNICEF United Nations Children’s Fund (UN)
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UNIDO
UNIFIL
UNITAR
UNMOT UN
UNRISD
UNRWA
UNSSD
UNTSO
UNU
UPU
VER
VRA
WEU
WFC
WFP
WHO
WIPO
WMO
WTO
ZOPFAN

United Nations Industrial Development Organisation
United Nations Interim Force in Lebanon
United Nations Instiute for Traininig and Research
Mission of Observers in Tajikistan
United Nations Research Institute for Social Development
United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refu
gees
Special Session on Disarmament
United Nations Truce Supervision Organisation
United Nations University
Universal Postal Union
Voluntary export restraint (EU)
Voluntary restraint arrangement (GATT)
Western European Union
World Food Council
World Food Programme
World Health Organisation
World Intellectual Property Organisation
World Meteorological Organisation
World Trade Organisation
Zone of Peace, Freedom and Neutrality
Д.Ј.
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Реагирања

СООПШТЕНИЕ ОД ДИПЛОМАТСКИОТ КЛУБ-СКОПЈЕ
ПО ПОВОД ПОСЕТАТА НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ
НА ЕВРОПСКИОТ СОВЕТ ДОНАЛД ТУСК НА МАКЕДОНИЈА

Извршниот одбор на Дипломатскиот клуб на својата денешна седница
расправаше за меѓународната позиција на Република Македонија во светлината
на посетата на претседателот на Европскиот совет, Доналд Туск. Во дискусиите
на членовите на Извршниот одбор преовладуваше загриженоста од евидентното
влошување на меѓународната позиција на Македонија со продолжувањето на
политичката криза во земјата и укажувањата на меѓународните партнери како
придонес за нејзино брзо надминување. Видно е дека нивните напори за надминување
на кризата со примена на демократски процедури не наидуваат на прием кај
највисоките државни структури на Македонија, со што се загрозува развојот на
односите на Македонија со Европската унија. Во прашање се доведени партнерските
односи на Македонија со ЕУ, воспоставени со Спогодбата за стабилизација и
асоцијација, кандидатскиот статус на Македонија, визната либерализација, сѐ до
губење на препораката за почеток на преговорите за влез на Македонија во ЕУ.
Индикативен е начинот на изразување на претседателот Туск на пресконференцијата, а по разговорот со претседателот Ѓорге Иванов, што говори за
неговата разочараност од неприфаќањето на упорните настојувања на Брисел за
содавање услови за стабилност на Македонија, со давање мандат за формирање
влада на оформеното парламентарно мнозинство во Собранието. Неговите куси,
но директни забелешки упатуваат на можност за драстична промена во Брисел
на третманот на Македонија, односно претставуваат најава за уште подлабока
изолација на Македонија и штети по развојот и безбедноста на земјата. Ова
произлегува и од изустеното од страна на Туск („Кога ќе најдете решение, можете
да сметате на нашата поддршка“) дека додека не се надмине политичката криза во
Македонија, ЕУ нема да ни даде никаква поддршка. А најдиректно, тоа значи дека
Македонија не треба понатаму да смета дека ќе ја добива препораката (која сега и
така е условена) за отпочнување преговори за влез во Унијата.		
Споменувањето, пак, на потребата од унапредување на меѓуетничките
односи е директно предупредување дека потценувањето на етничката компонента
во формирањето на мнозинството за состав на влада, мнозинство произлезено од
општо прифатените резултати од декемвриските избори, води кон тензии и судири.
Како долгогодишни одговорни државни функционери, членовите на Ди
пломатскиот клуб истакнуваат дека е дојден моментот за радикален пресврт во
однесувањето на највисоките македонски државни функционери во исполнувањето
на обврските коишто произлегуваат од меѓународите договори што ги има потпишано
Република Македонија со цел достигнување на плебисцитарно прифатените
стратегиски цели за нејзино интегрирање во европските и атлантските структури.
Скопје, 4 април 2017 година

Извршен одбор на Дипломатскиот клуб
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11.4.2017 година

ОТВОРЕНО ОБРАЌАЊЕ ДО ЕВРОАТЛАНТСКАТА ЗАЕДНИЦА
(Ex injuria jus non oritur / Неоправданото не создава право)
Синдикатот на македонската дипломатска служба (СМДС), во услови на
отворена узурпација на власта по пат на противправни дејства од страна на
политичката партија (ВМРО) ДПМНЕ, а со коишто едновремено се руши уставниот
поредок на Република Македонија и се врши целосна блокада на институциите,
бара помош од Евроатлантската заедница, покрај другото и во форма на примена
на исклучително важното правило на меѓународното право: Ex injuria jus non ori
tur. Имено, сметаме дека овие противправни дејствија не смее да се дозволи да
бидат прифатени како легитимни правни дејствија што произведуваат соодветни
правни последици.
Една од последиците на ваквата состојба во Македонија е и корупцијата на
сите државни канали на дејствување, вклучувајќи ги, а што е исклучително важно
- дипломатските канали за дејствување. На тој начин, меѓународната заедница
може да биде доведена во сериозна заблуда и покрај крајно исправниот и доследен
пристап искажан посебно во периодот по парламентарните избори во Македонија
на 11 декември 2016 година. Имено, за жал, забележливо е дека повеќе узурпатори
на власта се третираат како легитимни претставници на Република Македонија,
можеби со цел да се воспостави дијалог во функција на влијание за мирно
разрешување на состојбите. Меѓутоа, тоа, од своја страна, го поттикнува привидот
на „легитимност“ на ваквите политички чинители, па тие дури и продолжуваат не
само отворено туку и со наводна ‘убеденост’ да го прекршуваат правниот систем на
Република Македонија.
Оттука, сметаме дека е неопходно да укажеме само на најбитните глобални
и специфични моменти релевантни од надворешно- политички аспект. Постапките
на претседателот Иванов, додека на внатрешен план значат прекршување на
правниот принцип nulla poena sine lege, или, никој не може да биде казнет за
нешто што не е забрането со закон (а што е случај со недавањето мандат на
парламентарното мнозинство), на меѓународен план значи прекршување не само
на демократијата воопшто, туку и на базичниот принцип зацртан во Париската
повелба за нова Европа, инаку свечено потпишана од Македонија при нејзиниот
прием во ОБСЕ – демократската власт се заснива на волјата на народот изразена
на слободни и фер избори; значи, не на волјата на една личност, посебно што
таа функција (Претседател на Републиката) има редица други инструменти ако
и само ако се случи навистина нешто противуставно. Казнувањето врз основа
на претпоставена, идна вина е дефинитивно противправно и на внатрешен и на
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надворешен план. А, како што ќе констатира и ОБСЕ Документот од Копенхаген
– плуралистичката демократија и владеењето на правото се суштествени во
обезбедувањето човекови права и основни слободи. Поинаку кажано, постапките
на Иванов, веќе и најпрактично видливо, директно се одразуваат на системот на
човекови права и слободи во Македонија. Потполно на иста линија се и постапките
на поранешниот претседател на Собранието – Трајко Вељановски.
Меѓутоа, тоа не завршува само на највисоко ниво. Напротив, тоа се одразува
и на најконкретно ниво. Затоа, Синдикатот претходно повеќекратно посочи на
проблемот со поранешниот министер г. Никола Попоски, кој по завршување на
изборите и конституирањето на новиот состав на Собранието, беше избран за
пратеник. Согласно важечката уставно- законска регулатива, и посебно членовите
63 од Уставот, потоа 5 и 9 од Законот за пратеници, како и 8 од Изборниот законик,
на пратеникот Попоски функцијата заменик- премиер и министер за надворешни
работи му престанала по сила на законот со ДЕНОТ НА ВЕРИФИКАЦИЈА НА
МАНДАТОТ ПРАТЕНИК (30.12.2016 година). Во оваа прилика СМДС укажува дека
продолженото прекршување на правото од пратеникот Попоски се одразува на
сите нивоа на дипломатско дејствување.
Од една страна, пратеникот Попоски продолжува да дејствува како пратеник
во Собранието на Република Македонија, а од друга страна, затскривајќи се зад
наводната функција на МНР, продолжува да застапува и претставува чисто
партиски ставови пред меѓународната заедница и да го корумпира дејствувањето на
професионалните линии на Министерството за надворешни работи, вклучувајќи ги
како амбасадорскиот сегмент, односно дипломатско- конзуларните претставништва
во странство, така и работните структури во самото Министерство. Тука посебно
ги имаме предвид примерите на веќе јавно обелоденетото дејствувањето како
партиски претставници на амбасадорот Зоран Дабиќ во Брисел и амбасадорот
Звонко Муцунски во Истанбул (инаку со седиште во Анкара), но и постапките на
амбасадорот Тони Димовски во Отава или вицеконзулот Горан Трајков во Њујорк,
во смисла на користење или истапување пред партиски, наместо државни симболи.
И тоа не е сè! Треба да се има предвид и новововедената практика во
Министерството за надворешни работи на дерогирање или менување подзаконски
акти со некакви усмени инструкции и се’ поцелосно маргинализирање на
професионалните структури на Министерството. На тој начин, од една страна не
само што се отежнува работата на професионалните дипломати, туку, нарушувајќи
го нивниот професионален углед, тие се ставени во крајно незавидна положба.
Од друга страна, пак, тоа значи испраќање партиски активисти под плаштот на
професионални дипломати да лобираат за „Владата во оставка“ или поточно
нелегитимното продолжено останување на власт од политичка партија којашто го
изгуби мнозинството во Парламентот.
Само најнов пример е подготовката на Александар Николоски за упатување
на функцијата амбасадор на Република Македонија во Брисел и тоа ни помалку
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ни повеќе туку за шеф на македонската Мисија при ЕУ!!! Со тоа, не само што се
продолжува со привидот на „нормалност“, значи наводна легалност и легитимност,
туку и се прекршува базичниот принцип на кредибилитет зацртан и во Виенската
конвенција за дипломатски односи. Имено, се работи за нелегитимна власт која
надвор од пропишаните процедури определува амбасадор и шеф на дипломатско
претставништво. Следствено, ако тој биде прифатен, практично ќе биде прекршен
принципот ex injuria jus non oritur!!!
По бројните посети на високи претставници на Европската Унија, Европскиот
парламент и НАТО на Република Македонија и очигледното неотстапување од
намерата на македонскиот политички врв во заминување да не ја предаде власта на
мирен, демократски и “пристоен“ начин, Синдикатот на македонската дипломатска
служба смета дека е неопходно да се промени третманот кон пратениците кои ги
имаат узурпирано министерските позиции, а тоа покрај пратеникот Попоски се и
поранешните министри за здравство Тодоров и за култура Канческа-Милевска, но
и поранешниот премиер г. Емил Димитриев, кој беше поставен за “Претседател
на Владата на Република Македонија за спроведување на изборите“ што само по
себе говори дека по објавувањето на официјалните резултати од изборите одржани
на 11 декември 2016, со што Изборите се сметаат за спроведени и завршени, тој
веќе не е Премиер на Република Македонија. Едновремено, да не се прифатат
„пратениците“ што ваквите узурпатори на власта ги упатуваат или сакаат да ги
упатат во дипломатски мисии.
Со убедување дека, сè додека лажните министри, т.е. наводната „Влада во
заминување“ ја држи извршната власт во свои раце нема да престанат изигрувањата
на собраниската процедура и Уставот на Република Македонија, изразуваме
надеж и очекување дека Евроатлантската заедница ќе го разгледа статусот и
легитимитетот на ваквата, во моментот сè уште актуелна власт во Македонија, и
со соодветниот третман кон неа ќе се постави во функција на враќање на правниот
поредок во Република Македонија, на надминување на севкупната криза и со тоа
и на продолжување на евро-атлантските интегративни процеси на Република
Македонија.
ИЗВРШЕН ОДБОР
СИНДИКАТ НА МАКЕДОНСКАТА ДИПЛОМАТСКА СЛУЖБА
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Меѓу два броја
ОДБЕЛЕЖУВАЊЕ 100 ГОДИНИ
ОД РАЃАЊЕТО НА КИРО ГЛИГОРОВ

ДИПЛОМАТСКИОТ КЛУБ СКОПЈЕ во своите активности за 2017
година го вклучи и одбележувањето на стогодишнината од раѓањето на
Киро Глигорова, со акцент на придонесот на првиот претседател на
Република Македонија во процесот на нејзиното меѓународно признавање
и вклучување на меѓународната сцена. Предложено е оваа активност да се
реализира во форма на научна конференција во заедница со Македонската
академија на науките и уметностите, што е прифатено од страна на
Претседателството на МАНУ. Конференцијата има за цел на научен и
публицистички начин да даде аргументиран придонес, па и научно толкување
на овој сегмент од многустраната и богата активност на претседателот
Глигоров, како и да се поттикнат млади научни и дипломатски кадри за
натамошно истражување на овие активности, како дел од современата
историја на Република Македонија. Заедничката еднодневна научна конфе
ренција во организација на МАНУ и Клубот е планирана за мај 2017 година
во просториите на Академијата. Конференцијата ќе се одвива во две сесии,
на кои ќе се поднесат по три излагања, со можност за дискусија во врска со
темата. Организаторите ќе преземат мерки за документирање на настанот
и подоцнежно објавување на материјалите од Конференцијата во гласилата
на МАНУ, односно Дипломатскиот клуб.
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ПРОМОЦИЈА НА КНИГАТА „КОЛУМНА МАЕНИА“
НА ДРАГАН ЈАЊАТОВ
На 22 декември
2016 година во
амфитеатарот
на
Универзи
тетот ФОН во
Скопје, се одр
жа промоција на
новообјавената
книга на чле
нот на Дипломатскиот клуб Скопје, Драган Јањатов под наслов „КОЛУМНА
МАЕНИА“, во издание на „РЕТРО ПРИНТ“-ДООЕЛ-„Нова Македонија“. На
промоцијата, чиј модератор беше професорката на овој Универзитет д-р Ирина
Чудоска-Блажевска, за книгата зборуваа промоторите д-р Данчо Марковски,
претседател на Дипломатскиот клуб и Мирче Адамчевски, новинар и
долгогодишен дописник на „Нова Македонија“ од Москва. На присутните со
куса реч им се обрати и авторот на книгата, Драган Јањатов.

ПРОМОЦИЈА НА ЗБОРНИКОТ „ДИПЛОМАТИЈАТА
И ДЕПОРТАЦИЈАТА НА МАКЕДОНСКИТЕ ЕВРЕИ“
На 8 март 2017
година, во Мемо
ријалниот центар
на холокаустот на
Евреите од Маке
донија во Скопје,
беше промовиран
зборникот на труд
ови од
Меѓуна
родната научна конференција под наслов „Дипломатијата и депортацијата
на македонските Евреи“. Конференцијата се одржа во 2015 година, а во
организација на Дипломатскиот клуб. Коорганизатори беа Меморијалниот
центар на холокаустот на Евреите од Македонија и Институтот за
национална историја на Македонија. Конференцијата беше дел од проектот
„Дипломатските игри околу депортацијата на Евреите од Македонија во
1943 година“, кофинансиран од Меѓународната асоцијација за сеќавање на
холокаустот од Берлин (ИХРА).

62

Дипломатски летопис

Трибина

КРЕИРАЊЕ И (ИЛИ) РЕКОНЦЕПТУАЛИЗАЦИЈА
НА ДРЖАВНА НАДВОРЕШНО ПОЛИТИЧКА СТРАТЕГИЈА
НА МАЛИ И СРЕДНИ ДРЖАВИ
На 25 април, 2017 година во организација на Дипломатскиот клуб-Скопје и
Правниот факултет „Јустинијан Први“- Одделот за политички студии-Дипломатија
и меѓународни односи, беше одржана трибина на тема: „Креирање и (или)
реконцептуализација на државна надворешно- политичка стратегија на мали и средни
држави“. Како гости на трибината учествуваа амбасадорите на Словенија, Професор
Д-р. Милан Јазбец, на Кралството Холандија, Ваутер Пломб и на Кралството Шведска,
Матс Стафансон, како и Професорот на Правниот факултет, Д-р. Љубомир Фрчкоски
и претседателот на Дипломатскиот клуб-Скопје амбасадорот Д-р. Данчо Марковски.
Модератор на Трибината беше Сашко Тодоровски, ополномоштен министер во МНР
на РМ.					
Основниот акцент на трибината беше ставен врз согледувањата на надворешнополитичките перспективи на Република Македонија од аспект на малите и средни
земји во услови на актуелните случувања во меѓународниот свет предизвикани со
рекомпонирањето на односите меѓу големите сили, вклучувајќи ги и состојбите
во Европската унија и појавата на популистичко-националистичките идеологии,
посебно на просторите на балканските земји. Притоа, клучно беше да се споделат
искуствата на Словенија, Холандија и Шведска како членки на ЕУ, но од друга страна
блиски со Македонија по определени аспекти на нивната специфична меѓународна
положба. Од таа перспектива, клучно беше согледувањето на процесот на креирање
национална стратегија и спроведување на нејзините цели во билатералните и
мултилатерталните односи на нивните држави.Како стратегија, за потребите на оваа
трибина, беше понудена следнава дефиниција: конзистентен збир од осмислени,
долгорочни цели во функција на реализација на политички определби, структуиран
во форма која опфаќа методи и инструменти, како и можности за оперативна
разработка во акциони, временски врамени планови.
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Фоторепортажа
УЧЕСТВО НА ДИПЛОМАТСКИОТ КОР НА
„ТИКВЕШКИ ГРОЗДОБЕР“ 2016 ГОДИНА
И КРОЕЊЕ НА ЛОЗЈАТА 2017 ГОДИНА
Патување на високосортните вина на винаријата „Тиквеш“
Секој сериозен винарќе ви каже дека високосортните вина се создаваат во
лозјата. Да, тоа е местото каде сето тоа се случува и несомнено високиот квалитет
на грозјето е од суштинско значење за правење одлични вина.Винарската визба
„Тиквеш“ тоа многу добро го знае, па затоа големо внимание се посветува во секоја
фаза од процесот на производство со вградување на најдобрите постапки за да
создаде здраво, и грозје со висок квалитет.
Некои од искуствата при овие постапки што се применуваат во лозјата
беа споделени и со претставниците на дипломатската заедница во Република
Македонија.Членовите на дипломатскиот кор учествуваа на гроздоберот 2016
година, како и во симболичното кроење на лозјата кои се одржуваат секоја година
на 14 февруари 2017 година, а по повод одбележувањето St.Trifun, на денот посветен
на виното и лозарите, во надеж за уште еден успешен грозгобер.
The journey of premium wines of Tikves Winery
Any serious vintner would tell you that premium wine is made in the vineyard.
Yes, that is where it all happens and undoubtedly high quality grapes are essential for
making excellent wines. Tikves Winery knows that all too well, which is why great at
tention is paid in each phase of the production process to assure the best vineyard
practices are implemented that would result in healthy and high quality grapes.
Some of the experiences of these processes that take place in the vineyards were
shared with the representatives of the diplomatic community in Macedonia. Members
of the diplomatic corps took part in the harvest 2016, as well as in the symbolic pruning
organized each year on 14 February 2017, while marking St.Trifun, the day dedicated to
wine and winegrowers in hope for another successful vintage.
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Македонско дипломатско списание

Редакцијата на „Дипломатскиот летопис“
ја користи можноста да им го честита Денот
на Министерството за надворешни работи 29 април
на сите вработени и поранешни македонски дипломати,
со порака да го чуваат достоинството на професијата
и упорно да се залагаат за постигнување на стратегиските
цели дефинирани со Декларациите
на Собранието на Република Македонија.
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