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Интегрирање на надворешната политика, економската диплома
оматија
и пр
превенцијата на безбедносните ризици
СОСТОЈБА
Либералната партија (ЛП) ги спо
споделува генералните стратешки цели на макед
акедонската надворешна
политика со останатите партии на д
домашната политичка сцена:
- полноправно членство во светски
тските и европските организации и интеграции (ЕУ и НАТО);
- почитување на меѓународното
то п
право, меѓународните обврски и документи што ги има прифатено;
- добрососедски односи и активна
ивна улога во регионот...
... и не отстапува од нив.
Во изминатите две децении Маке
акедонија ја исполни својата цел меѓународно признавање
пр
и членство
во Обединетите Нации. Денес
нес Македонија пред себе има уште две нереализирани
н
цели:
полноправно членство во НАТО
О и ЕУ.
За нас, членството во колективнио
вниот безбедносен систем на Северно-Атланската
та алијанса
а
и економскополитичкото асоцирање во Европ
вропската Унија за Република Македонија е најмалку
најм
е прашање на
престиж.
Напротив, ја споделуваме определ
еделбата со 90% од нашите граѓани дека:
- европските интеграции се потреб
треба на нашата економски, енергетски и инфраст
аструктурен развој и пат
на интегрирање на македонскио
скиот производ и пазар во глобализираната екон
кономија, исто како што
нашето општество ги споделуваа ев
европските вредности и цели кон истите стандар
дарди и дека
- членството во ЕУ е одраз за при
припадноста на нашата нација и општество кон
он модерните европски
цивилизациски и општествени
и вр
вредности, непречената презентација и зачувува
вување на македонската
национална, културна и општестве
ствена особеност.
Еднакво, членството во НАТО е на
наш избран принцип на партнери и структури со кои ќе ги спречуваме
безбедносните закани по нашите
ите заеднички вредности бидејќи НАТО според нас е:
- Гарант за националната безбедн
едност во светот што се соочува со нови предизвиц
вици;
- Начин за транс-континентален
н пр
придонес и солидарност на Македонија со сојуз
ојузниците врз основа на
заемно преземени обврски и заедн
аеднички цели;
- Заедничка база за справување
ње со модерните безбедносни предизвици во
о регионот
ре
(организиран
криминал, илегална трговија, борб
орба против тероризмот...) во регионот и пошироко
роко.
- Гарант на сигурноста на економс
омскиот развој на земјата.
Овие две цели се во фокусот наа вн
вниманието на Либералната партија, свесни дека
ка нивното исполнување
бара:
еност на политичките актери во исполнувањето
ето на критериумите за
- целосна и искрена посветенос
членство;
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- негување на добрососедските односи и затворање на отворените спорови;
- стимулирање и унапредување на пограничната соработка и
- развој на економските и културните врски во регионот и пошироко.
Оттука, ЛП го признава фактот дека Македонија практично е во НАТО.
Истовремено, свесни сме дека:
- финализацијата на овие поврзани интегративни процеси зависи и од затворањето на спорот за
името, исто како што
- исполнувањето на критериумите за полноправно членство во НАТО во голема мерка коинцидира со
исполнувањето и на критериумите за полноправно членство во ЕУ, поради нивната сродност и
позитивниот политички момент што во такви околности се создава за Република Македонија.
Едноставно, обата процеси според ЛП се паралелни и комплементарни.
РЕШЕНИЈА
Либералната партија ги дефинира следните премиси на идната надворешна политика на Република
Македонија, базирана на дипломатија без измешани сигнали во меѓународните односи:
- Почитувањето на преземените обврски со меѓународните документи не може да се доведува во
прашање. Ова се однесува и на основите на решавањето на спорот за името со Грција;
- Почитувањето на соседите е основа за очекување почит и соработка со соседите. Амплитудите во
односите со соседите (Албанија, Бугарија, Грција, Косово, Србија) мора да се трансформираат во
константен однос на соработка и затворање на секое спорно прашање со самото негово појавување.
- Надворешна политика што не кокетира со организации на држави различни од оние во кои има
декларирана амбиција да членува (на пример Организацијата на неврзаните). Секое фаворизирање на
ваквите организации од страна на државните претставници или извори од државните институции
според Либералната партија е обид за дефокусирање на јавноста и државните институции од јасно
позиционираната цел – полноправно членство во НАТО.
- Договорите за стратешки партнерства со одделни земји не може да бидат замена за членството на
Македонија во НАТО Алијансата.
- Еднаш одлучено, македонското учество во мировните мисии на НАТО алијансата мора да остане
активно, во рамките на можностите и усогласено со нашите сојузници.
Исто така, ЛП го признава фактот дека Република Македонија мора да посвети особено внимание и
да го затвори веќе дводеценискиот спор со Република Грција по прашањето на името. За таа цел,
според Либералната партија:
- Преговорите за името мора да се водат и да вродат со резултат под покровителство на специјалниот
претставник на генералниот секретар на ОН. Преговори врз основа на лансирани гласини, како и нивно
одложување и пролонгирање не одат во прилог на евро-атланските аспирации на земјата;
- Двојната формула не може да биде основа за разговори за надминување на спорот;
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- Решението на спорот за името мора да го гарантира македонскиот национален, културен и јазичен
идентитет со замена на референцата во Обединетите Нации;
- (Во завршната фаза на преговорите) Македонија мора да се потпре на своите пријатели (САД и
земјите-членки на ЕУ) со цел постигнување решение на спорот што елиминира било каква основа за
сомнеж кај страните во спорот. Решението засновано на понижување на било која страна во спорот
нема да биде трајно суштински ги елиминира разликите;
- Државната стратегија за решавањето на спорот за името со Република Грција околу името на
Република Македонија мора да биде официјална платформа донесена од Собранието. Така ќе се
верификува политичката и меѓуетничката консензуална определеност за надминување на спорот и со
тоа на деблокирање на македонскиот евро-интегративен процес. Истовремено, отстранувајќи ја со тоа
потребата од референдум, нејзините одредби и заклучоци мора да станат основа на водењето на
процесот од страна на македонските преговарачи и државното раководство.
Со цел постигнување на горенаведените цели и успешно придржување до претходно поставените
премиси, македонската дипломатија е предмет на особен интерес на Либералната партија.
Партизираната, некоординирана и со тоа нефункционална македонска дипломатија мора да биде
трансформирана во професионална, добро екипирана и финансиски добро поддржана „фела“ во
која се напредува врз основа на кариера и резултати.
Таа мора непречено да ги промовира државните цели и интереси во Европа и во светот и да ја врати
Македонија на рангот на почитувана и ценета земја – партнер во меѓународните односи и
меѓународните институции.
Бидејќи економската дипломатија денес е неодвоив дел од дипломатските активности на една земја,
Република Македонија мора да ги замени импровизирачките „економски промотори“ со ефикасни
економски мисии.
ЛП е свесна дека земја со внатрешни проблеми и спротивности, сомнително владеење на правото и
спорна гаранција на (странските) вложувања не е најоптимална дестинација за странските инвеститори.
Оттука, градењето на функционална (економска) дипломатија мора да се одвива паралелно со
целокупниот процес на закрепнување на администрацијата и правниот и административен капацитет
на домашниот правен и економски систем.
Со следењето на горенаведените цели, приоритети и премиси, Република Македонија ќе постигне
економска, политичка и безбедносна евро-атланска интеграција како крајна цел и врвна патриотска
должност на оваа политичка генерација во Република Македонија.
Само така интегрирана, ќе може да ги користиме придобивките од модерните општествени,
економски, безбедносни и политички текови во Европа.
Истовремено, Република Македонија со својата активна политика на партнерство засновано на
взаемен интерес, соработка и разбирање во регионот наместо на нетрпеливост со своите соседи, ќе
обезбеди внатрешна општествена, меѓуетничка и системска кохезија, истовремено унапредувајќи го
својот економски систем до степен на висока продуктивност и развој еднаков на степенот на
напредните европски економии.
На тој начин државата ќе биде подготвена и за исполнување на своите обврски кон своите пријатели,
партнери и меѓународната заедница во целост, бидејќи учеството во меѓународните односи и
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членството во меѓународните организации и интеграции подразбира и права и привилегии, но и
обврски и позитивен придонес кон нивните цели и системи на функционирање.
ЕДИНАЕСЕТТИ КОНГРЕС НА
ЛИБЕРАЛНАТА ПАРТИЈА НА МАКЕДОНИЈА
Претседател на Работното претседателство,
Кире Бузлиев, с.р.
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