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ИНТЕРВЈУ: БОРИС ЦИЛЕВИЧ, ПРАТЕНИК ОД ЛЕТОНИЈА ВО
ПАРЛАМЕНТАРНОТО СОБРАНИЕ НА СОВЕТОТ НА ЕВРОПА

Македонците се болната реалност на Атина

Ограничувањето на обемот на заштита на малцинствата преку
непризнавање малцинства е еден од најакутните проблеми, а
ситуацијата со Македонците во Грција е еден од најилустративните
случаи, вели Цилевич за „Дневник“

Пратеникот од Летонија во Советот на Европа (СЕ), социјалистот
Борис Цилевич, во минатиот месец го поднесе извештајот „Заштита
на националните малцинства: Најдобрите практики и пропустите во
спроведувањето на заедничките норми“ и во делот за Грција ја
прикажа состојбата со македонското малцинство. Не станува збор за
мониторинг извештај, а целта, како што вели Цилевич, му била
детаљно да ја евалуира ситуацијата со заштитата на малцинствата
во земја-членка на СЕ.

Ограничувањето на обемот на заштита на малцинствата преку
непризнавање малцинства е еден од најакутните проблеми, а
ситуацијата со Македонците во Грција е еден од најилустративните
случаи, вели Цилевич за „Дневник“. Во извештајот тој побара
Грција да ги признае македонското малцинство, македонскиот јазик
и да им ги врати имотите на децата-бегалци.

Лани ја посетивте Грција и се сретнавте и со грчките власти и
со претставници на македонското малцинство. Кои беа
аргументите на грчката влада што не ги признава
Македонците како малцинство, а кои на Македонците дека се
кршат нивните права?

- Аргументите на грчката влада се многу добро познати. Во основа,
тие се базираат на таканаречениот републикански модел, кој
претпоставува признавање на културните разлики и соодветно на
тоа различниот третман на лица што припаѓаат на различни
културни и јазични групи може да се смета за дискриминаторски.
Според тоа, официјалниот грчки дискурс формално е базиран на
недискриминаторски пристап. Прашањето за Македонците во
Грција е прашање со висока политичка чувствителност поради
одредени историски околности.

Македонците, пак, тврдат дека бараат, пред се', прецизно
признавање на нивниот различен идентитет.

Според Вас, кои се најголемите проблеми на Македонците,
кои велат дека состојбата им е малку подобрена во
последните 15 години? На што најмногу се жалеа?

- Во Грција културната различност е присутна, де факто се
употребуваат различни јазици, а толеранцијата во секојдневниот
живот би рекол дека е голема. Добив впечаток дека токму
тврдењата за официјално признавање на поинаков македонски
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идентитет, а според тоа и постоење македонско малцинство,
предизвикуваат болна и непријателска официјална реакција.

Мислите ли дека Вашите препораки за Грција да признае
македонско малцинство, македонски јазик, да го реши
прашањето за имотите на децата-бегалци и да дозволи
формирање невладини организации се реални и може да се
остварат?

- Да бидам прецизен, Парламентарното собрание на Советот на
Европа не усвои какви било препораки наменети за конкретна земја
посочена во извештајот. Сите делови од усвоената резолуција и
препораките се генерални и се однесуваат на сите земји-членки за
кои се релевантни (на пример, препораката за ратификација на
Рамковната конвенција за јазиците не е релевантна за државите
што веќе ја ратификувале). Се разбира, некои факти споменати во
извештајот бараат итно расчистување како, на пример, експлицитно
различниот третман на луѓето врз етничка основа е посочен дури и
во изолирани делови на законодавството. Извештајот обрнува
внимание на овие факти и се надевам дека грчките власти ќе
дејствуваат соодветно за да ја решат ситуацијата. Што се однесува
до некои од овие проблеми, моите дискусии со грчките власти беа
конструктивни и можев да видам политичка волја за решавање на
овие проблеми.

Има ли механизми со кои Грција може да се натера да ги
реализира препораките, со оглед дека ставот на нивните
претставници во Советот на Европа, и воопшто во сите
институции, е цврст - не постои македонско малцинство, ниту
македонски јазик? Освен тоа, властите во Атина досега не
спроведоа ниту една препорака или судска одлука што се
однесува на македонското малцинство, па може ли да се
очекува такво нешто сега?

- Пресудите на Судот во Стразбур се безусловно законски
обврзувачки, а Грција како потписник на Европската конвенција за
човекови права е обврзана да ги спроведува. Комитетот на
министри е задолжен за надзор на извршување на пресудите.
Парламентарното собрание исто така се обидува да придонесе за
нивна ефикасна имплементација и редовно подготвува извештаи за
ова прашање. Тоа е реалноста, секоја суверена држава води своја
политика, а сериозни недостатоци и проблеми во спроведување на
стандардите за човековите права се присутни секаде. Никој не е
совршен, особено што се однесува до чувствително прашање какво
што е заштитата на малцинствата. Советот на Европа настојува да
се вклучи во конструктивен дијалог за да им помогне на земјите-
членки да ги надминат постојните пречки за подобро спроведување
на стандардите на човековите права, вклучувајќи и заштита на
малцинствата. Напредокот е обично многу бавен и тоа
предизвикува длабока фрустрација. Но, бавен напредок е подобар
отколку да нема напредок и ние немаме на располагање други
средства освен дијалог, убедување и пријателска помош.

Што понатаму со изгласаниот извештај, како може тој да се
искористи, бидејќи резолуцијата не е обврзувачка?

- Врз база на мојот извештај, ПС усвои и препорака за Комитетот на
министри, која сугерира преземање мерки за да се подобри
ситуацијата. Сега чекаме одговор од Комитетот на министри. И
сигурно ќе продолжиме да ги следиме релевантните настани во
сите членки на СЕ, вклучувајќи ја и Грција. Искрено се надевам
дека работата што ја заврши ПС и јас како известувач, на крајот ќе
им помогне на одлучувачите да најдат подобри решенија за
чувствителните проблеми што се однесуваат на културната
различност во Европа.

Жана П. Божиновска
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