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ВОВЕД 

 

НВО Инфоцентарот, во соработка со Македонскиот центар за европско 
образование (МЦЕО), а во рамките на проектот „Медиумско огледало“ поддржан од 
Фондацијата Институт отворено општество – Македонија, спроведе мониторинг на 
медиумите за начинот на кој јавноста беше информирана во текот на 2009 година за 
спорот со името меѓу Република Македонија и Република Грција. 

Предмет на анализа беа написите во седум дневни весници (Утрински весник, 
Дневник, Вест, Вечер, Време, Нова Македонија и Шпиц) и централните 
информативни емисии, на седум телевизии со национална и сателитска концесија 
(А1, Канал 5, Сител, Телма, МТВ 1, Алфа и Алсат). 

Во овој мониторинг не се вклучени медиуми на јазиците на немнозинските 
заедници поради ограничените финансиски и човечки капацитети. 

Медиумите во текот на целата година постојано и интензивно ја информираа 
јавноста за спорот со името. Новинарите континуирано настојуваа да ги 
информираат граѓаните за сите аспекти поврзани со ова прашање, дури и тогаш 
кога немаше доволно официјални информации. Имајќи го сето тоа предвид, како и 
фактот дека спорот за името се наметна како клучен проблем за Македонија да 
добие датум за почеток на преговори со ЕУ, овој извештај се фокусира исклучиво на 
спорот за името со Грција. 

Оваа анализа се однесува на квалиетот на информациите што јавноста ги доби 
за спорот за името од страна на медиумите, власта и ЕУ. 

 

КВАЛИТАТИВНА АНАЛИЗА 

 

1. МЕДИУМИ 

Анализата на информирањето на медиумите покажува дека спорот за името 
беше постојано присутен во јавноста и дека новинарите имаа проактивна улога во 
обидите да ги информираат граѓаните за сите аспекти на овој проблем. 

Медиумите најчесто беа соочени со недостиг од официјални информации за 
текот на преговорите, за содржината на предлозите на медијаторот Метју Нимиц, за 
преговарачките позиции на Македонија. 

Прашањето за името доминираше во текот на претседателската изборна 
кампања. Во недостиг од дебата и соочување на кандидатите, медиумите се 
обидуваа да поттикнат дискусија за неколку суштински проблеми. На инсистирање 
на новинарите претседателските кандидати и го соопштија на јавноста својот став 
за овој проблем. 

Спорот за името на Република Македонија со Република Грција доминираше и во 
периодот мај – јули 2009. Преовладуваа изјавите на претставниците на Владата, а 
промена во однос на трендот беше зголеменета присутност на изјави на 
претставниците на владите од државите во регионот и од ЕУ, како и изјави на 
претставници на Европскиот парламент и Европската комисија. Во најголем дел од 
новинарските прилози отсуствуваше подлабока новинарска анализа за ова 
исклучително чувствително и значајно прашање. Имајќи ја предвид сензитивноста 
на прашањето и доверливиот карактер на пакетот што го понуди преговарачот на 
ООН, медиумите немаа доволен пристап до официјални информации, а со тоа ниту 
јавноста не можеше соодветно да го следи овој исклучително важен процес. 
Медиумите, во рамките на нивните можности сепак се обидуваа да ги отвораат 
прашањата за кои политичарите молчеа. Во овој период граѓаните не добија 
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доволно информации од Владата, Претседателот на државата и другите 
релевантни фактори, за три важни аспекти на спорот за името: (1) кое е тоа 
решение на спорот за името што би било прифатливо за државниот врв во 
Македонија, а кое едновремено ќе биде во согласност со Уставот и ќе значи 
„разумен“ компромис; (2) кој е политичкиот резон, каква е процедурата и кој е 
легитимитетот за организирање референдум за името; и (3) дали предлог-пакетот ги 
содржи прашањата за идентитетот и јазикот. 

Во периодот пред и по објавувањето на Извештајот на Европската комисија за 
напредокот на Македонија во 2009 година и добивањето препорака за почеток на 
преговори, медиумите продолжија континуирано да информираат за спорот за 
името. Во овој период новинарите известуваа за интензивната надворешно-
политичка активност на нашите политичари, како и за посетите и изјавите на 
претставниците на владите на државите од регионот и ЕУ, кои ја користеа секоја 
можност да истакнат дека спорот за името мора да биде решен во најкраток можен 
рок и дека во меѓувреме Македонија мора да се воздржи од непотребни провокации 
упатени кон својот јужен сосед. Новинарите го анализираа и коментараа влијанието 
на спорот за името врз добивањето датум за пристапни преговори, а некои од нив 
отворено се залагаа за решавање на спорот во интерес на европската иднина на 
Македонија. Медиумите, т.е. новинарите беа единствените кои во овој период 
иницираа дебата за прашањето за името и со тоа придонесоа граѓаните да добијат 
повеќе информации за ставовите на различните политички фактори во земјава и во 
ЕУ. 

По објавувањето на Извештајот, пак, новинарите се занимаваа со тоа што значи 
препораката, кои се следните чекори за добивање датум во декември и какво е 
влијанието на спорот за името.  

 

2. ВЛАСТ 

2.1 Сите виновници на Владата и Претседателот 

Иако спорот за името е најприсутна тема во медиумите, власта во изминатиот 
период недоволно ги информираше граѓаните за стратегијата и за позицијатa на 
Македонија во преговорите за името. Владата постојано одбегнуваше да одговори 
на новинарските прашања за тоа кое е прифатливото решение за името, за 
антиквизацијата и провокациите спрема Грција и доследно ја применуваше 
„стратегијата на жртва“. Во зависност од актуелниот политички момент, „виновникот“ 
беше различен – Грција, ЕУ, опозицијата, медијаторот Нимиц, Соединетите 
Американски Држави.  

Најчесто посучувана адреса беше јужниот сосед. Уште од ноември 2008 година, 
непосредно пред објавувањето на негативниот извештај на Европската комисија за 
напредокот на Македонија, анонимни „владини претставници“ истакнуваа дека 
„...несериозно е да се каже дека македонско-грчките преговори за името немаат 
влијание врз целиот евроинтеграциски процес и врз извештајот...“1.  

Наспроти ставовите на претставниците на власта дека спорот за името е 
проблем на Грција, а не на Македонија, анонимен европски дипломат истакна: 
„Точно е дека Грција не се согласува со името, но проблемот во целина е, пред се', 
македонски, затоа што ја блокира Македонија, а не Грција“.2  

Премиерот го наметна ставот дека Грција има клучно влијание врз 
евроинтеграциите на Македонија и ја обвини ЕУ дека не прави ништо тоа влијание 
да го минимизира: „особено обесхрабрувачки за нас е што секојдневно слушаме 
изјави на една членка на ЕУ којашто кажува дека се додека не се постигне 

                                                 
1
 Вечер, 1 ноември 2008 

2
 Дневник, 26 јуни 2009 
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договор за името, Македонија не може да добие датум за преговори и уште 
повеќе обесхрабрува тоа што од нејзините партнери нема никаква реакција за 
тоа“3.  

И други претставници на Владата изјавуваа дека Европската унија има голем дел 
од одговорноста и дека „од кога Република Македонија стана независна, во Брисел 
во разно разни документи се појавуваат провокации и разно разни негаторски 
поими“4. Ивица Боцевски, од позиција на тогашен вицепремиер задолжен за 
европски прашања, дополнително го обвини Брисел дека „еден од главните 
проблеми во процесот на европската интеграција на Македонија и на земјите од 
Западен Балкан воопшто е постојаното поставување нови услови, со што 
приближувањето на овие земји до Европската унија се оддалечува од првобитните 
насоки, од копенхагенските критериуми, истакна во Мадрид вицепремиерот 
задолжен за европски прашања Ивица Боцевски“5. 

Кога опозицијата побара власта да прекине со провокациите кон Грција, 
портпаролот на владејачката ВМРО-ДПМНЕ, Александар Бичиклиски, ја обвини за 
прогрчки ставови: „Жално е што изјавите на СДСМ како изминува времето се 
послични со изјавите на Дора Бакојани“.6 

Владините претставници не го амнестираа ниту медијаторот Нимиц од вината за 
неуспешните преговори за името. Коментирајќи ги неговите предлози, заменик-
министерот за надворешни работи, Зоран Петров, изјави: „Преговорите за името 
се во застој, но не поради изборите во Македонија и Грција, туку поради 
последните небулозни предлози на медијаторот Нимиц“.7 

И претседателот на државата, Ѓорѓе Иванов, во изминатата година изјавуваше 
дека спорот за името е првенствено проблем на Грција. Сепак, за време на 
претседателските избори покажа подготвеност да се соочи со реалноста: „на 
Македонија не и преостанува ништо друго освен, и покрај ваквиот однос, да биде 
крајно конструктивна во разговорите за грчкиот проблем со нашето име. 
Пораката што ја испраќаме до нашите пријатели е дека Македонија сака да го 
остави овој проблем зад себе и да ги продолжи своите интеграции, кои се 
доволно голем предизвик и без политичките пречки“.8 Иванов тврдеше дека: 
„...стратегијата на Македонија во спорот со уставното име се темели на силно 
државно и натпартиско единство“9, но веднаш потоа спорот за името го 
идентификува како „проблем на самата Америка...“10 

2.2 Молк за антиквизацијата 

Во медиумите се интензивираше дебатата за штетата што Македонија почнува 
да ја чувствува поради засилената античка кампања во земјата. Владата, особено 
Премиерот, избегнуваше секакво учество во дискусијата. Кога официјални грчки 
владини претставници најавија дека токму поради антиквизацијата дел од 
неповратната помош на Република Грција наменета за инфраструктурни проекти 
(изградба на Коридорот 10) во Македонија ќе биде запрена, претставниците на 
владините институции изјавуваа дека тоа не е точно и дека такви информации кај 
нив се уште не се стигнати: „Доколку Грција официјално ги известила дека нема да 
се дадат пари, ние први ќе знаевме, изјави директорката на Фондот за патишта, 
г-ѓа Валкановска“,11 а медиумите само ги пренесуваа, односно ги парафразираа 
нивните изјави: „Властите во Скопје тврдат дека Грција ќе ја финансира 

                                                 
3
 Канал 5, 5 ноември 2008 

4
 Боцевски, Алфа, 1 февруари 2009 

5
 Нова Македонија, 5 јуни 2009 

6
 Канал 5, 16 февруари 2009 

7
 А1, 5 март 2009 

8
 Нова Македонија, 26 јуни 2009 

9
 Утрински весник, 3 март 2009 

10
 Утрински весник, 17 февруари 2009 

11
 Време, 6 февруари 2009 
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изградбата на делницата од Демир Капија до Смоквице и покрај одлуката 
Владата да го именува автопатот Александар Македонски“.12 

Единствено тогашниот вицепремиер Боцевски, со својата изјава: „Коридорот 10 
е европски приоритет и заедно со ЕУ ќе најдеме решение“,13 призна дека 
Македонија има проблеми со соседите и ЕУ поради преименувањето на автопатот 
Табановце-Гевгелија во Александар Македонски.  

2.3 Идентитетот и референдумот - омилена тема 

Премиерот Груевски до крај остана таинствен во однос на стратегијата за 
решавање на спорот за името. Подготвен за изјави беше само тогаш кога 
истакнуваше дека Грција сака промена на македонскиот идентитет: „Нивниот став 
оди во правец на промена на идентитетот, на името на јазикот, името на 
нацијата, уставот на државата, пасошите и користењето на ФИРОМ да не биде 
само каде што беше досега туку секаде, и билатерално и мултилатерално и 
надвор од земјата и внатре во земјата“.14 Тој, исто така, истакна дека за каква 
било промена на името граѓаните сами ќе решаваат на референдум: „Тоа прашање 
за нас е апсолвирано. Ние кажавме дека кога ќе дојде моментот да се најде 
евентуално предлог-решение за проблемот со името тоа би било изнесено пред 
граѓаните на референдум и тие би се изјасниле дали тоа да се прифати. Се 
залагаме да има референдум во моментот кога ќе има предлог што би бил во 
најмала рака прифатлив барем за Грција. Тоа е првиот предуслов, да биде 
прифатлив за Грција, а вториот е да видиме дали ќе биде прифатлив и за 
граѓаните на Република Македонија“.15  

Премиерот беше резервиран дури и тогаш кога претставниците на Владата 
покажуваа подготвеност за засилување на темпото на преговорите и за 
постигнување „разумен“ компромис, односно прифаќање име кое е во согласност со 
Уставот на РМ. Министерот за надворешни работи, Антонио Милошоски, изјави: 
„Ние кон овој дијалог пристапуваме конструктивно и очекуваме од Грција да 
покаже конструктивност за да го придвижиме процесот еден чекор напред“.16 И 
претседателот на државата, Ѓорѓе Иванов, изјави: „На Македонија не и 
преостанува ништо друго освен, и покрај ваквиот однос, да биде крајно 
конструктивна во разговорите за грчкиот проблем со нашето име. Пораката 
што ја испраќаме до нашите пријатели е дека Македонија сака да го остави овој 
проблем зад себе и да ги продолжи своите интеграции, кои се доволно голем 
предизвик и без политичките пречки“.17  

Матната слика за политиката на државниот врв во однос на спорот за името 
дополнително ја замати и претседателот на државата. Иако „разумен компромис за 
името без принуда и уцена, кој би бил потврден преку референдум“ беше 
најчестиот став на Иванов, кој во интервју за Би-Би-Си кон крајот на октомври 2009 
најави дека е можно решение за името и без референдум: „...референдумот беше 
најавен како можност бидејќи станува збор за прашање кое ја менува историјата 
на еден народ, го менува неговото опстојување. Тоа не може да биде 
одговорност само на некоја Влада која има мандат кој го дава народот за 4 
години... доколку се дојде до решение каде што мнозинството ќе биде задоволно, 
веројатно може да се разговара и за друг начин, како да се дојде до таа одлука“.18 

Кабинетот на претседателот Иванов внесе разногласие и во врска со преговорите 
за името. Додека „во Брисел претседателот јасно порача дека во спорот со Грција е 
подготвен да работи на тоа да се најде разумен компромис, кој нема да биде на 
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штета на нашите национални интереси“19, неговиот советник, Димитар Мирчев, 
сметаше дека „Македонија треба да ги прекине тие преговори. Дека е крајно време 
да се извести генералниот секретар на ОН, дека во вакви околности Македонија не 
гледа можност за успешен исход на преговорите за спорот со името. Ние не можеме 
да преминеме преку границата на апсолутно негирање на идентитетот на нацијата и 
нашата национална држава“.20 

2.4 ЕУ да се вмеша во спорот 

Нов тренд кој се појави пред објавувањето на Извештајот на Европската комисија 
за напредокот на Македонија во 2009, според бројот на текстовите и изјавите на 
македонските политичари и претставниците на државниот врв, беше темата за 
билатералните спорови меѓу државите од регионот (Словенија - Храватска и 
Македонија -Грција) и позицијата и учеството на ЕУ во нивното решавање. 
Најголемиот број изјави на нашите политичари, а и голем дел од коментарите во 
медиумите одеа во насока на тоа дека ЕУ треба да посредува во билатералниот 
спор меѓу Македонија и Грција, а особено дека ЕУ треба да ја вразуми својата 
држава-членка: „Македонија смета на поддршката од ЕУ во однос на нејзиниот 
спор со Грција, објави францускиот дневен весник Ле Монд по средбата на 
македонскиот Премиер, Никола Груевски, со францускиот претседател, Никола 
Саркози“.21 Во оваа насока одеше и изјавата на претседателот Иванов кој рече: 
„Досега беше вообичаено Грција да ја злоупотребува својата положба како земја-
членка на НАТО и на ЕУ за своите внатрешнополитички цели“.22  

2.5 Конфузна надворешна политика 

Владата, покрај тоа што водеше нетранспарентна политика за решавање на 
спорот за името, не беше транспарентна ни во делот на тоа што ќе преземе доколку 
преговорите со Грција не вродат со плод и доколку Македонија не добие препорака 
и датум за почеток на преговори со ЕУ. 

Премиерот Груевски сметаше дека „...никоја од земјите членки на Унијата нема 
причина да го опструира евро-атланскиот пат на Македонија, тоа би претставувало и 
опструкција на духот на Европа и нејзините вредности. Нема потреба од вето 
доколку се забележи напредок во разговорите, е пораката што во овој контекст ја 
испрати новата грчка влада“.23 

Претставниците на власта, пак, како на пример министерот Милошоски, се 
задоволуваа само со изјави дека „...Македонија не зависи од евроатлантските 
интеграции и самата произведува стабилност...“,24 дека „...одложувањето на приемот 
на Македонија во НАТО и ЕУ нема да ги наруши меѓуетничките односи во земјата...“ 
и дека „Македонија го положи тестот во 93–та. Сега е земја која придонесува за 
мирот и стабилноста во регионот“.25  

Во контекст на надворешната политика, остана нејасно и тоа што сака да 
постигне Владата со свртувањето кон неврзаните, особено ако се има предвид 
фактот дека Македонија како држава кандидатка, во согласност со Спогодбата за 
стабилизација и асоцијација, има обврска да се придржува до Заедничката 
надворешна и безбедносна политика на ЕУ, која, пак, не ги вклучува неврзаните. 
Медиумите информираа за учеството на Министерството за надворешни работи 
(МНР) на министерскиот состанок на Движењето на неврзаните, во Хавана, во 
својство на гостин. МНР, според медиумите, учествуваше на овој состанок „без за 
тоа да каже и збор во јавноста“, за потоа да образложи дека „е во прашање нова 
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стратегија во водењето на надворешната политика, а таа подразбира и 
учество во мултилатерални форуми и организации“.26 

2.6 Максимализмот на Грција и минимализмот на Груевски 

Од моментот кога Македонија ја доби препораката на ЕК, Владата се обиде да ги 
минимизира пораките на комесарот Оли Рен, на евроамбасадорот Ерван Фуере и на 
другите евродипломати дека државата треба да го реши проблемот со името 
доколку сака успешно да го продолжи процесот на евроинтеграциите: 
„Вицепремиерот за евроинтеграции Васко Наумовски смета дека пораката на 
евро - комесарот Оли Рен дека решавањето на проблемот со името е суштинско 
не значи дека датумот е условен со решение на спорот“27. 

Со ваквиот однос Владата настојуваше да создаде мислење во јавноста дека 
направила се што е во нејзина моќ и сакаше да им влее надеж на граѓаните дека е 
можен датум за преговори без решение за спорот за името. Сепак, засилениот 
дипломатски притисок за напредок во преговорите за името и настојувањата да 
започнат билатерални директни разговори меѓу Македонија и Грција, многу брзо ја 
демантираа Владата.  

Во почетокот, премиерот Груевски покажа конструктивност и изјави: 
„Наметнатиот спор од Грција за нашето уставно име, колку и да изгледа апсурден, 
треба да се реши. Ние сме подготвени да седнеме на заедничка маса со нашите 
соседи и да ги отвориме прашањата, да разговараме и да бараме решение. Како 
политичари и јас и премиерот на Грција имаме обврска да бараме да најдеме 
решение. Подготвени сме за интензивно барање решение и максимално 
конструктивно влегуваме во овој процес“.28 

По средбата на преговорачите со медијаторот Нимиц во Њујорк, „високи владини 
претставници“ побрзаа да ги брифираат провладините медиуми дека Грција има 
максималистички предлог во осум точки, за потоа Брисел да го демантира неговото 
постоење и да тврди дека станува збор за фалсификат. 

На ваков начин, Владата наместо детаљно и јасно да ја информира јавноста за 
македонските позиции, таа се фокусира само на јужниот сосед. Оваа практика на 
однесување продолжи и во наредниот период. 

Како што се приближуваше средбата со грчкиот премиер во Преспа, Груевски, 
наспроти инсистирањето на новинарите и на опозициските пратеници во 
парламентот, не сакаше на граѓаните да им ги открие позициите од кои ќе настапи. 
Тој не одговори на поставените прашања и единственото нешто што го соопшти 
беше тоа дека не очекува на средбата да се случи некоја пресвртница. 
Едновремено, ВМРО-ДПМНЕ излезе во јавноста со обвинувања за сценаријата што 
наводно ги подготвува СДСМ по 7 декември.  

Јавноста беше изненадена и од неочекуваната посета на шведскиот министер, 
Карл Билт, во предвечерјето на средбата во Преспа. И овој пат новинарите не 
добија ниту збор објаснување за причините и за содржината на тајната дипломатија 
на Билт. 

Инаку, Шведскиот шеф на дипломатијата во неколку наврати ги потсети земјите 
аспиранти за членство во ЕУ дека развивањето на добрососедските односи и 
стремежот за решавање на конфликтите со други земји е еден од клучните прашања 
за една држава да биде членка на европското семејство.  
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2.7 Нема пропуштена историска шанса 

Откако Советот на министри ја одложи одлуката за доделување датум за 
преговори, премиерот Груевски вината за тоа ја префрли исклучиво врз Европската 
унија и Грција изјавувајќи: „...ние сме многу изненадени, но овој пат е направен 
малку пософистициран начин отколку она што беше на Самитот во Букурешт, 
иако можноста да се навратат на прашањето за името во наредните шест 
месеци остава надеж дека нешто можеби ќе се приближи во тој правец...“ и 
„...тие сакаа да покажат аргументи на сила и тоа не е изненадување. Но, ние не 
можеме да промениме ништо. Тоа што зависеше од нас го направивме. Сега се 
соочуваме со проблем стар 18 години и со влада која не е подготвена да дојде до 
решение...“29 

Едновремено, Груевски одговори со противнапад на критиките во јавноста дека 
Македонија пропуштила историска шанса, нагласувајќи дека за него таа шанса била 
откажување од името, јазикот и идентитетот: „...Сите оние кои критикуваат дека 
сме пропуштиле историска шанса, да им одговорам дека таа шанса е 
себебришење од мапата на нациите и бришење на сопствениот идендитет...“30 

Претседателот Иванов, исто така, упати критика на адреса на ЕУ и изјави дека 
„оваа историја сме ја живееле многу пати порано. Ништо ново не измислуваме. 
Каков и да биде исходот на разговорите кои се водат овие денови во Брисел, 
Македонија ќе опстои. Ние сме силна земја која нема да попушти пред притисоците 
и евентуалните неправди. Ние имаме европска перспектива која ќе ја оствариме 
заедно, со поддршка на сите етнички и верски заедници, сите партии и сите 
граѓани од Македонија“.31 

Во деновите до заокружување на овој извештај јавноста имаше скудни 
информации за тоа дали и што планира да преземе државниот врв во наредните 
шест месеци за да го реши спорот за името. Премиерот Груевски отиде дотаму што 
изјави дека „не може да ја кажеме нашата стратегија до каде ќе одиме, што ќе 
преговараме. Ако му го кажам тоа на Црвенковски, исто како да сум му го кажал 
на Папандреу. Во многу наврати се покажа, не само што разговорите од 
лидерските средби излегуваат во јавност, туку и многу работи се додаваат“.32 

Неоправдан молк, од една страна, и серијата критики на адреса на ЕУ, Грција и 
опозицијатра, од друга страна, во медиумите ја отвори дилемата дали власта има 
намера да влезе во суштински преговори за името, или, пак, сака да се откаже од 
европската перспектива на Македонија.  

 

3. ЕВРОПСКА УНИЈА И ДРУГИ ДИПЛОМАТИ 

3.1 Европска комисија  

Пораките на Европската комисија за важноста од што побрзо решавање на 
спорот за името меѓу Република Македонија и Република Грција, стигнуваа во 
континуитет. Амбасадорот на Европската унија во Македонија, Ерван Фуере, во 
речиси секое интервју или средба со новинарите посочуваше колку е важно 
надминувањето на овој проблем за иднината на државата. Ваквите пораки зачестија 
откако Европската комисија препорача преговори за членство. Во овој период Фуере 
постојано го нагаласуваше факторот – време: „Навистина треба да се направи 
напор од страна на Владата, бидејќи сега е правиот момент за решение. Како 
што рекоа многу јасно Рен и Солана, сега има нови можности и многу прозорци 
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кои се отворени и кои треба да се искористат за да се изнајде решение што е 
можно побрзо“.33 

И директорот на Директоратот за проширување, Мајкл Ли, констатирајќи дека 
Македонија ќе добие препорака од Европската комисија, потсети дека спорот за 
името ќе има клучно значење за реалното добивање датум за почеток на 
преговорите за членство во ЕУ. Тој рече: „Се надевам дека по изборите, обете 
страни повторно ќе се ангажираат во процесот и дека ќе бидеме сведоци на 
решение по прашањето. Отсекогаш сме потенцирале дека добрососедските 
односи се клучна особеност на членството во ЕУ“.34

 

Ако другите претставници на Европската комисија беа потивки пред добивањето 
на позитивниот извештај за Македонија, во период по препораката за почеток на 
преговори со Европската унија, тие постојано испраќаа пораки од Брисел. 
Претседателот на Европската комисија, Жосе Мануел Баросо изјави: „Ги 
охрабруваме државите (Македонија и Грција) да направат се што можат за да го 
решат (спорот), и тоа што е можно побргу за да се зголеми довербата. Да ни се 
олесни животот на сите нас кои сакаме да ја видиме вашата земја како членка на 
ЕУ. Сакам да ја охрабрам Владата во Скопје да направи напор, а и другата 
страна да го стори истото, за да најдеме решение за тој проблем во духот на 
добрососедските односи и се разбира во европски дух на солидарноста“. Клучните 
зборови во оваа изјава се „што е можно поскоро“, со кои се нагласува дека е дојден 
вистинскиот момент за решавањето на спорот и „за да се зголеми довербата“, кои 
се однесуваат на довербата на Македонија во ЕУ, но и на ЕУ во политиката за 
проширување која по Лисабонскиот договор може значително да се забрза. Со други 
зборови, оваа изјава беше и апел за помош до Македонија, да покаже дека го 
разбира „духот на добрососедските односи“, но и до Грција која треба да се 
раководи од европскиот „дух на солидарност“. Ниту едната, ниту другата страна не 
демонстрираа подготвеност да го дадат својот придонес во поттикнувањето на 
проширувањето, а со тоа и за развојот на Европската унија. Баросо остана доследен 
на својот став и кога на состанокот на Комитетот за надворешни работи при 
Европскиот парламент изјави дека „Нема поместување во ставот на Европската 
комисија дека билатералните спорови остануваат билатерални“.35 

Комесарот за проширување, Оли Рен, беше присутен во македонските медиуми. 
Во периодот пред и по завршувањето на претседателските и локалните избори, Оли 
Рен го повтори ставот на Европската комисија дека покрај реформите, решавањето 
на спорот за името е од суштински карактер за започнувањето преговори за 
членство на Македонија во ЕУ: „Оли Рен вчера во Брисел изјави дека освен 
базичните европски барања Македонија ќе мора да го реши проблемот со името 
доколку сака да почнат преговори за членство“.36 Тој, исто така, ја потсети 
македонската јавност дека новиот претседател ќе мора да се посвети на решавање 
и на ова прашање во духот на „...добрососедските односи... Затоа верувам дека со 
новиот мандат за водство на земјата, ќе се направат нови напори да се 
постигне добар прогрес и на овој план“.37 Неговите изјави зачестија по добивањето 
препорака за почеток на преговорите, кога тој редовно потсетуваше дека „земјата 
во голема мера ги задоволи политичките критериуми од Копенхаген. 
Препораката за почеток на преговори да биде и поттик за решавање на 18-
годишниот спор за името“.

38 Сепак, со фразата „во голема мера“, Рен ги 
предупреди македонските власти дека политичките критериуми не се целосно 
исполнети и ги потсети дека минатата година Македонија не доби препорака токму 
поради неисполнувањето на овие критериуми.  
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Рен го коментираше и ставот на Владата за референдум за евентуалното ново 
име на државата. Ако амбасадорот Фуере беше претпазлив во коментирањето на 
референдумот: „Мислам дека треба да го преминеме тој мост кога ќе дојдеме до 
тоа. Сега е многу важно како ќе се решат преговорите за името, како ќе се 
осигура дека има решение што е можно поскоро и секако ќе биде значајно спорот 
да се затвори што е можно поскоро“39, неговиот шеф, Оли Рен, беше уште 
подиректен и отворено проговори: „Во „real“ политиката, се надевам дека сите 
лидери на земјите од регионот, особено оние на земјите-кандидатки, но и на 
земјите-членки ќе размислат два пати пред да одржат референдум за прашања 
поврзани со проширувањето на ЕУ. Станува збор за потенцијална пандорина 
кутија и јас би сакал тоа да го избегнеме, бидејќи би се соочиле со ситуација во 
која инсистирањето на референдум би ја комплицирало и онака комплицираната 
ситуација со процесот на пристапување кон ЕУ“.40 Јавноста не доби јасна 
претстава за каква пандорина кутија зборуваше Рен, и речиси сите медиуми го 
преносоа ставот на Владата по ова прашање, која го толкуваше референдумот како 
демократско право на секоја суверена држава. Пораката на Рен дека новиот 
Лисабонски договор предвидува можност државите да организираат референдуми 
за прием на нови членки (наместо досегашаната ратификација) и најавите на 
Франција дека за приемот на сите други држави, освен за Хрватска, може да 
организира референдум, останаа неразјаснети. 

3.2 Европски парламент 

Во овој период и Европскиот парламент континуирано испраќаше пораки за што 
побрзо решавање на спорот за името меѓу Македонија и Грција. Пораките доаѓаа од 
самата институција, во форма на извештаи, но и од европратениците, во форма на 
ставови на нивните пратенички групи. Европскиот парламент истакна дека „очекува 
Македонија и Грција да останат посветени на преговорите и покрај поднесената 
апликација пред Меѓународниот суд на правдата во Хаг“41, но притоа не заборави 
да нагласи дека го поддржува посредникот, Метју Нимиц. Веднаш по добивањето на 
препораката од Европската комисија, европратениците потсетија дека „следните 
неколку недели ќе бидат решавачки за европските амбиции на Македонија. 
Ентузијазмот сега треба да биде проследен со силна волја за крајно решавање на 
спорот со Грција за да не се дозволи повторно застој во европските 
интергации“.42 

Ставот на Европскиот парламент во однос на добивањето датум за почеток на 
преговори беше сосема јасен. Во многу пригоди, европратениците потенцираа дека 
е крајно време да почнат преговорите за членство. Некои од нив беа и 
гласноговорници на Македонија и бараа различни модели за тоа како Македонија 
може да ги започне преговорите, но и тие подвлекуваа дека проблемот за името 
нема да исчезне сам од себе и дека мора да се реши веднаш. Европратеникот на 
германската десница, Бернард Поселт, инсистираше на тоа дека „разврската на 
билатералните прашања може да се врши паралелно со текот на преговорите 
за членство во ЕУ. Тие преговори може да траат со години, ратификацијата 
исто така, но блокадите не му помагаат никому и не гледам зошто преговорите 
меѓу Македонија и Грција не би се одвивале паралелно се до конечното решавање 
на ова прашање“.43

 

И Парламентарното собрание на Западноевропската унија дискутираше за 
спорот за името. Извештајот посветен на иднината на државите од Западен Балкан 
го содржише ставот на шпанскиот парламентарец Педро Аграмунт Фонт де Мора 
кој „оценува дека добрососедските односи меѓу Македонија и Грција треба да 
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преовладуваат, со цел да се најде решение по ова прашање и да се создаде добар 
пример за целиот регион.  

Во медиумите ја проследивме и изјавата на пратеникот на Словенија во 
Европскиот парламент, Јелко Кацин, кој остро истакна: „Македонија се' уште не го 
решила спорот со Грција во врска со името, а тоа прашање сериозно ја оптоварува 
внатрешната политичка сцена, ја труе политичката атмосфера и шири популизам. 
Македонија во својот политички теснец посегнува во историјата и присвојува 
личности од период пред словенските племиња да се појават на Западниот Балкан. 
Според него, ова се најтрагични случувања, што сериозно го оптоваруваат 
позитивниот развој на Македонија во иднина“.44

 

Европратеничката Анџелика Беер потсети дека „сите знаат дека треба да се 
најде компромис“,45 а новиот известувач за Македонија на Европскиот парламент, 
Зоран Талер, сметаше дека низ директни преговори меѓу Скопје и Атина би можело 
да се најде побрзо решение за спорот околу името. Во врска со најавата за 
одржување референдум во Македонија, Талер истакна дека избраните политичари 
носат крупни и тешки одлуки. 

3.3 Дипломати и министри 

Во 2009 година, европските лидери имаа интензивна дипломатска акција во 
Македонија. Речиси сите дипломати кои ја посетија Македонија, препорачаа што е 
можно побрзо решавање на спорот за името со Грција. Медиумите ги објавија 
изјавите на Данило Тирк, претседател на Република Словенија, Ерлер, висок 
германски државник, Карел Шварценберг, чешки министер за надворешни работи, 
тогашниот чешки премиер Мирек Тополанек, неговиот заменик, Александар Вондра, 
унгарскиот премиер Ференц Гурчањ и др. 

Медиумите ја пренесоа и иницијативата на шефот на италијанската дипломатија, 
Франко Фратини, преточена во документот насловен како „Балканскиот патоказ во 
осум точки“ во кој „шестата точка од патоказот повикува на брзо решавање на 
спорот меѓу Скопје и Атина“.46 

Медиумите ја поврзаа изјавата на високиот германски државник Ерлер: „Мој 
совет е да се размислува за релаксирање на целата атмосфера и да се размислува 
за компромисно решение“,47 со претходно изнесениот став на Германија дека „...е 
дојдено време во Европската унија да се најде лек за билатералните спорови што го 
попречуваат процесот на проширување на Унијата кон земјите од Западен Балкан.  

Роман Јох, директорот на престижниот институт Цивик и советник на чешкиот 
вицепремиер Александар Вондра, потенцира дека „...Македонија ќе мора да го 
модифицира името на државата“.48  

Претседателот на Словенија, Данило Тирк, изјави: „Прашањето за името е 
предолго на дневен ред и не би требало да биде тешко тоа да се реши“.  

Поранешниот генерален секретар на НАТО, Јаап де Хоп Шефер, сметаше дека 
„мора да се најде решение за прашањето за името. Ќе кажам отворено, пријателски 
и директно - сакам да ја видам вашата земја во НАТО и не ги кријам моите лични 
амбиции. Потребно е да видам поголема флексибилност од досега“.49 Од средбата 
во Женева меѓу преговарачките тимови на Македонија и Грција, медиумите ја 
пренесоа и изјавата на посредникот во спорот за името, Метју Нимиц: „Дојдено е 
времето решението да се бара поинтензивно, што ќе имплицира поголема 
безбедност во регионот, а ќе овозможи и зачленување на Македонија во НАТО и 
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Европската унија. Денеска се идентификуваа областите кои досега го кочеа 
преговарачкиот процес. Ова е добар момент периодот што претстои да се искористи 
да се поттурне процесот, имајќи ја предвид потребата од решавање на 
долгогодишниот дипломатски спор“.

50
  

Медиумите ја пренесоа и изјавата на словачкиот министер за надворешни 
работи, Мирослав Лајчак: „Ние сметаме дека билатералните проблеми, како оние 
што ги гледаме меѓу Македонија и Грција или од друга страна меѓу Хрватска и 
Словенија, не би требале да ги блокираат интеграциските напори на вашата земја. 
Тоа не го менува фактот дека проблемот постои и дека проблемот треба да се 
реши. Во словенскиот дух и како членки на НАТО и ЕУ ги поддржуваме напорите на 
медијаторот Нимиц, кој се стреми за наоѓање решение“.51 

Министерот за надворешни работи на Шведска, државата претседавач со 
Европската унија, Карл Билт (кој до последен момент лобираше Македонија да 
добие датум за преговори), ја советуваше Владата: „Вие не можете да чекате 
вашите билатерални прашања да ги реши светот. Вие сте тие што треба да 
ги решите. Сигурно дека начинот како ќе ги решите ќе биде многу значаен за 
способноста да напредуваме во регионалните односи и во европската агенда. Но, 
ние не можеме да наметнуваме решение никому. Ниту имаме таква намера, ниту 
можеме“.52 

Поаѓајќи од своето искуство кака поранешен министер за надворешни работи, 
претседателот на Естонија, Томас Хендрик Илвес, нагласи: „Резултатите можат 
да бидат многу добри до многу лоши. Токму затоа е важно да разговарате со 
вашите соседи и да се потрудите да постигнете компромис кој е прифатлив за 
двете страни. Во нашето искуство моравме да направиме најразлични работи 
кои најпрво изгледаа тешки, ова го велам затоа што јас бев министер и јас морав 
да ги извршам тие работи иако не беше секогаш лесно да го убедиш народот на 
својата земја да прифати одлуки што на почетокот изгледаат страшно“.53 

Дури и дипломатскиот кор во Македонија ја поттикнуваше Владата за брзо 
решавање на спорот за името. Американскиот амбасадор во Македонија, Филип 
Рикер, изјави: „Веруваме дека решение може да се најде. Амбасадорот Нимиц и 
ОН напорно работат за олеснување на овој процес и верувам дека македонските 
власти, во име на македонските граѓани, се решени да го одработат нивниот 
дел од процесот и да помогнат за изнаоѓање решение што е многу важно за 
иднината на Македонија“.54 Слична порака упати и британскиот амбасадор во 
Македонија, Ендру Ки, кој потсети дека „одлуката треба да се донесе со 
консензус“.55  

3.3 Шпанија, иден претседавач со ЕУ 

Откако стана јасно дека Македонија својата шанса за датум за преговори со ЕУ ќе 
ја бара во идното шестмесечно претседателствување на Шпанија, дипломатите од 
оваа земја постојано истакнуваа дека Шпанија ќе настојува да го реши проблемот и 
дека тој не смее да излезе надвор од ОН. Шпанскиот министер за надворешни 
работи, Ангел Мигуел Моратинос, на прашањето дали Шпанија ја блокира 
Македонија на патот кон ЕУ одговори: „Шпанија никогаш не ја блокирала БЈРМ да 
оди напред. Она што се обидуваме да направиме е да го решиме овој билатерален 
спор поради кој една земја-членка на ЕУ има тешкотии да се согласи да почнат 
преговорите. Мислам дека треба да бидеме позитивни, бидејќи новата грчка 
влада и македонската Влада работат многу конструктивно на ова прашање. 
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Ние, како шпанско претседателствување, презедовме одговорност спорот околу 
името да биде решен за време на нашето претседателствување. Тоа значи дека 
не блокираме. Шпанија никогаш не блокира. В ред, понекогаш, но не оваа влада. 
Секогаш се обидуваме да најдеме консензус“.56

 

 

4. ЗАКЛУЧОЦИ И ПРЕПОРАКИ  

Анализата на информирањето на медиумите покажа дека спорот за името беше 
постојано присутен во јавноста и дека новинарите имаа проактивна улога во 
обидите да ги информираат граѓаните за сите аспекти на овој проблем. 

Медиумите најчесто беа соочени со недостиг од официјални информации за 
текот на преговорите, за содржината на предлозите на медијаторот Метју Нимиц, за 
преговарачките позиции на Македонија. 

 Во најголем дел од новинарските прилози отсуствуваше подлабока новинарска 
анализа за ова исклучително чувствително и значајно прашање. Новинарите немаа 
доволен пристап до официјални информации, а со тоа ниту јавноста не можеше 
соодветно да го следи овој исклучително важен процес.  

Медиумите, во рамките на нивните можности, сепак, се обидуваа да ги отвораат 
прашањата за кои политичарите молчеа и беа особено активни во иницирањето 
дебата за спорот за името меѓу Република Македонија и Република Грција. 

Иако спорот за името е најприсутна тема во медиумите, власта во изминатиот 
период недоволно ги информираше граѓаните за стратегијата и за позицијатa на 
Македонија во преговорите за името. Во овој период граѓаните не добија доволно 
информации од Владата, Претседателот на државата и другите релевантни 
фактори, за три важни аспекти на спорот за името: (1) кое е тоа решение на спорот 
за името што би било прифатливо за државниот врв во Македонија, а кое 
едновремено ќе биде во согласност со Уставот и ќе значи „разумен“ компромис; (2) 
кој е политичкиот резон, каква е процедурата и кој е легитимитетот за организирање 
референдум за името; и (3) дали предлог-пакетот ги содржи прашањата за 
идентитетот и јазикот. Државниот врв постојано одбегнуваше да одговори и на 
новинарските прашања поврзани со антиквизацијата и провокациите спрема Грција. 

Премиерот Груевски остана таинствен во однос на стратегијата за решавање на 
спорот за името, дури и тогаш кога по самитот на Советот на ЕУ беше јасно дека без 
решавање на овој проблем Македонија нема да може да добие датум за преговори 
со ЕУ. Подготвен за изјави беше само тогаш кога истакнуваше дека Грција сака 
промена на македонскиот идентитет и кога ги објаснуваше „максималистичките“ 
позиции на Грција. Неговите изјави во врска со македонската позиција во 
преговорите до крај останаа „минималистички“. 

Во деновите до заокружување на овој извештај јавноста имаше скудни 
информации за тоа дали и што планира да преземе државниот врв во наредните 
шест месеци за да го реши спорот за името. Ваквиот неоправдан молк, од една 
страна и серијата критики на адреса на ЕУ, од друга страна, во медиумите ја отвори 
дилемата дали власта има намера да влезе во суштински преговори за името, или, 
пак, сака да се откаже од европската перспектива на Македонија.  

Имајќи го предвид ова, како и фактот дека Европската унија очекува од 
Македонија во наредните шест месеци да го реши билатералниот спор со Грција, 
сметаме дека: 

 Јавноста треба да добие јасна и недвосмислена информација за стратегијата 
на Владата за решавање на спорот со името. Таа мора во најбрз можен рок 
да ги информира што е тоа што се наоѓа на масата за преговори во врска со 
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спорот за името. Владата наместо постојано да ги повторува 
максималистичките барања на Грција, треба да каже отворено и јасно кои се 
нејзините позиции.  

 Медиумите и натаму треба да притискаат за интензивирање на преговорите 
за името и решавање на спорот во претстојните шест месеци. 

 Новинарите треба професионално и непристрасно да информираат за 
позициите и ставовите на сите релевантни фактори: државниот врв, ЕУ, 
Грција, опозицијата, интелектуалците, граѓанскиот сектор.  

 Граѓаните треба да бидат информирани за сите можно сценарија и за тоа 
што ќе преземе државниот врв доколку Македонија и по шест месеци не 
добие датум за преговори со ЕУ. 


