Избпри у Македпнији:

ВРППЉЕОЕ ДЕМПКРАТИЈЕ У РАЉАМА ВИШЕСЛПЈНИХ
ДРУШТВЕНИХ ППДJЕЛА

Република Македпнија је накпн два прппала ппкущаја кпнашнп пдржала демпкратске избпре
11. децембра 2016. Пп свпј прилици, пд 123 ппсланика кпнзервативни славенпмакедпнски
Демпкратска партија за наципналнп јединствп (ВМРО ДПМНЕ) имат ће 51, а дп сада
пппзиципни љевишарски Спцијалдемпкратски савез Македпније (СДСМ) 49. Већ сад је пшитп да
се је пвп ситуација у кпјпј ће кљушне партије македпнских Албанаца дпбити на пгрпмнпм
знашају када се буде фпрмирала владајућа кпалиција.
Иакп су се мнпгпбрпјне пплитишке и сигурнпсне афере у ппсљедоем перипду првенственп
везивале за услпвнп решенп славенски дип македпнске пплитишке сцене, најнпвији избпрни
резултати навпде на закљушак да ће највећи прпблем при фпрмираоу владајуће кпалиције
бити идентификација заједнишкпг именитеља са пплитишким партијама с албанским
пречнакпм. Овдjе је птежавајућа пкплнпст шиоеница да је дпщлп дп битне плурализације пвпг
дијела пплитишке сцене када је прије двије гпдине фпрмиран пппзиципни Ппкрет Беса, кпји је
узеп велики брпј гласпва македпнских Албанаца управп збпг критикпваоа двије впдеће
партије – Демпкратска унија за интеграцију (ДУИ) и Демпкратска партија Албанаца (ДПА).
Резултати према кпјим је ДУИ псвпјип 10, ДПА два, Алијанса за Албанце три, а Ппкрет БЕСА пет
мјеста у Спбраоу, указује на битну прпмјену у пднпсу на претхпдни мандат, када је ДУИ имап
17, а ДПА псам мандата. Математишки, прпсту већину би уз или СДСМ или ВМРО ДПМНЕ мпгле
шинити макар двије најјаше пплитишке партије с албанским пречнакпм. Када се тиме прецизира
фпкус на ДУИ, кпји је гпдинама бип с ВМРО ДПМНЕ у кпалицији, и нпвпфпрмирани Ппкрет
Беса, кпји је пд ппстанка изнимнп критишки настрпјен према ДУИ и ДПА, дâ се назријети да
Македпнију шека велики тест из пплитишке културе и дијалпга. Африм Гащи, један пд псниваша
Бесе, већ је истакап да оихпви ппсланици не желе да седе за истим стплпм са ДУИ.

И дпк у првим данима накпн прпглащеоа резултата избпра лидер ВМРО ДПМНЕ и
дугпгпдищои премијер, Никпла Груевски већ најављује кпалицију са дугпгпдищоим
партнерпм ДУИ партијпм, лидер СДСМ-а Зпран Заев и представници Ппкрета БЕСА најављују
пригпвпре Државнпј избпрнпј кпмисији (ДИК) на тпк избпрнпг прпцеса.
Македпнија, пвп шедп реалпплитике с ппшетка 20. вијека, већ дугп стагнира у прпцесу
еврппских интеграција. Ппсљедоих щест гпдина, Гршка им блпкира приступаое НАТО савезу.
Ова се држава сталнп супшава са старим прпблемима, кпји су се ппсљедоих једанаест гпдина
стигли битнп искпмпликпвати. Друщтвп прплази крпз даљу фрагментацију уз пптенцираое
негативнпг аспекта пплитишких и етнишких разлика. Услпжоава се малена пплитишка сцена пве
државе кпја је дпмпм тек за пар милипна људи. Биљежи се велики брпј пплитишких афера и
ппвремене међуетнишке тензије, пппут прпщлпгпдищое у Куманпву. Све пвп кпнстантнп дпдаје
спл на ране. Свима.
Истпвременп, ријетки се сјете уппзприти на вепма раоиву геппплитишку ппзицију земље кпјпј
мпћан јужни сусјед Гршка пспправа шак и уставнп име. Немпћ Еврппске уније да фпрмира
механизам кпји би спријешип да билатерални сппрпви земаља шланица ппстају мултилатерални
сппрпви кпји уплићу цијели суи генерис, у пвпм раоивпм дијелу југпистпшке Еврппе пријети да
исппстави велики рашун. Мултиплицираое пваквпг ппнащаоа кпјем смп и пвих дана свједпци и
када су у питаоу Србија и Хрватска све јасније указује на закљушак да је у цијелпм Прпцесу
стабилизације и придруживаоа структура Еврппске уније све карте ставила на придруживаое а
стабилизацијски аспект, пставила на милпст и немилпст апетитима и тумашенијма земаља
шланица из регипна. У слушају слабљеоа интереса Сједиоених Америшких Држава и Еврппске
уније за дещаваоима на пвпм дијелу Балкана, кризни пптенцијал пвпг регипна бит ће
максимизиран.

О ВПИ БХ:
Ваоскппплитичка иницијатива БХ (ВПИ БХ; www.vpi.ba) је дпмаћа невладина и непрпфитна прганизација, пснпвана 2004. гпдине у
Сарајеву, ппсвећена прпмишљаоу међунарпдних пднпса и еурп-атлантских интеграцијских прпцеса БиХ. Циљ ВПИ је, пружити ппмпћ
државним институцијама при пткриваоу слабпсти и прпмпцији вриједнпсти присутних у тим прпцесима, ради ппвећаваоа
ефикаснпсти бх. Институција у испуоаваоу предстпјећих пбавеза.
децембар,2016.

