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Јавното мислење во Република Македонија за НАТО

Поддршката за НАТО е поддршка за реформите во Македонија

м-р Дане Талески*

Вовед
Граѓаните на Република Македонија го поврзуваат зачленувањето во НАТО со

подобрувањето  на  животниот  стандард  и  општиот  напредок  на  земјата.  Јасната

перспектива  за  членство  во  НАТО  обезбедува  јасни  насоки  за  официјалната

надворешна и безбедносна политика, го зајакнува процесот на реформи и обезбедува

недвосмислена  поддршка  од  јавноста  за  реформите  и  зачленувањето  во  НАТО.

Ставовите на јавноста во Република Македонија кон НАТО се во директна корелација

со политиката и односот на Владата кон Алијансата. Безбедносните прашања и кризи

во  регионот  и  во  Република  Македонија  имале  своја  негативна  рефлексија  во

ставовите  на  јавноста  кон  НАТО.  Но  по  стабилизацијата  на  безбедноста  и

зацртувањето  на  силна  евро-атлантска  ориентација  на  Република  Македонија,

Алијансата  ужива  континуирана  и  силна  поддршка  од  јавноста,  која  во  последно

време  се  граничи  со  еуфорија.  Од  денешна  перспектива  јавноста  во  Република

Македонија ја поддржува идејата за членство во НАТО не само заради подобрување

на  безбедноста,  туку  и  заради  подобрување  на  општествената  и  економската

ситуација во државата,  што е директна придобивка на процесот на евро-атлантски

интеграции. 

Јавното мислење за НАТО од 1995 до 2006 година
Во долниот графикон претставени се позитивните ставови што граѓаните на

Република Македонија ги искажале кон НАТО од ноември 1995 година до септември

2006 година. Стабилната поддршка од околу 60 проценти во 1995 година се топи до

околу  25  проценти  во  март  2002  година.  Иако  во  средина  на  90тите  Република

Македонија  пристапува  во  Партнерството  за  мир,  под  влијание  на  безбедносните
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кризи во регионот и во Република Македонија официјалната политика кон НАТО е

дезориентирана.  Ставовите  на  јавноста  се  рефлексија  на  тие  случувања.  Во

наредниот  период  позитивните  ставови  кон  НАТО  во  Република  Македонија

континуирано се зголемуваат. Во мај 2004 година тие се веќе за 2 пати зголемени во

однос на 2002 и се присутни кај 53 проценти од јавноста. Во наредната 2005 година,

позитивните ставови се на највисоко ниво во последните 10 години, изнесувајќи 63

проценти. Во последната година позитивните ставови кон НАТО растат за повеќе од

30  проценти,  за  денеска  да  се  присутни  кај  околу  90  проценти  од  граѓаните.  Во

дадениот момент јавноста во Република Македонија скоро акламативно ја поддржува

Алијансата и идејата за членство во неа.

Графикон 1. Позитивните ставови на граѓаните во Република Македонија кон НАТО 

Извори:  Нова  Македонија  (1995),  Институт  за  Демократија  (ИДСЦС)  (2000-2004),  Министерство  за
Одбрана (2004-2005), А1 Телевизија (2006)

Промена на ставовите на јавноста се должи на неколку различни фактори. Во

последните четири години безбедносната ситуација  во Република Македонија  и во

регионот  е  стабилизирана,  меѓу  другото  и  благодарение  на ангажманот  на  НАТО.

Значаен  фактор  е  и  формирањето  на  ткн  “Јадранска  група„,  што  дополнително

помогна да  се зголеми видливоста  на  процесот  на  интеграција  во НАТО,  и  да  се

апострофира неговото  значењето.  Подеднакво  значајно  е  неколкугодишното  силно

артикулирање  на  членството  во  НАТО  како  врвен  приоритет  на  Република

Македонија,  како  дел  од  цврстата  евро-атлантска  ориентација  на  надворешната

политика.  Во  однос  на  тоа,  унисоните  изјави  кои  доаѓаат  од  државниот  врв  во

последните месеци се потврда за таквата политика и ориентација.  Соработката со

НАТО на Република Македонија и помогна да ја консолидира безбедноста и да го

одржи  моментумот  на  реформи  кој  треба  да  обезбеди  стабилизација  на  јавните
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институции и економски развој. Политиката на Владата се движи во рамките на таа

соработка имајќи ја јасната цел за членство во Алијансата, за што ја има целосната

дури и еуфорична поддршка од јавноста.

Заклучок

Дискутабилно  е  колку  е  јавноста  запознаена  со  функционирањето  на

Алијансата и со обврските кои произлегуваат со станувањето на полноправен член.

Последните изјави од Лазар Еленовски, Министерот за одбрана на РМ, дека “ќе се

организира информативна кампања пред зачленувањето во НАТО„ покажуваат дека

Владата е свесна за недостатокот на информации кај јавноста. Но исто така Владата

покажува  посветеност  кон  соработката  со  НАТО  што  според  Антонио  Милошоски,

Министер за надворешни работи на РМ, ќе рече дека “Македонија ќе продолжи да

биде партиципиент во мировните мисии каде НАТО има водечка улога„. 

Сигурно е дека јавноста во Македонја е повеќе заинтересирана за просецот на

реформи,  кои  треба  да  обезбедат  напредок  и  подобар  животен  стандард.  Во  таа

смисла за јавноста членството во НАТО е симбол и оправдување за реформските

процеси. За политиката на Владата членството во НАТО е ориентир за постулатите

на надворешната и безбедносната политика, како и енергија за имплементација на

реформите  во  државата.  Комплементарноста,  на  имплементацијата  и  на  јавната

поддршка на реформите, е можна само ако го има и третиот најважен елемент, а тоа

е поддршката од НАТО за реформите во Македонија и зачленувањето во Алијансата.

На НАТО самитот во Рига Македонја треба да добие јасна и недвосмислено

поддршка,  за  реформите  и  за  идното  членство.  Без  тоа  малку  е  веројатно  дека

Владата ќе го промени својот ориентир во надворешната и безбедносната политика

или дека ќе ги забави реформите.  Но извесно е дека јавноста може да ја  намали

својата поддршка за НАТО, а со тоа се намалува и поддршката за реформите во

Македонија. 
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