
Уважаеми Дами и Господа - членове на
Европейската комисия,

Ние, български студенти учещи и в България и в страните на Европейския съюз,
които се чувстваме привързани към eвропейската идея, се обръщаме към Вас с призив
още един път да подложите на критичен анализ процеса на разширяване на
Европейския съюз на Западните Балкани.

Още от самото начало искаме да подчертаем, че нашето обръщение няма за цел
да прави внушения в посока на това разширението на Европейския съюз да бъде
блокирано, или някоя страна от Западните Балкани да бъде изолирана от този процес.
Стремежът ни е да обърнем внимание на това, че дискусията около разширението на ЕС
на Западните Балкани излиза от нормалното русло на цивилизования диалог, а дебатите
по тези въпроси се използват за спекулативни цели, които са в разрив с европейските
ценности.

Всички сме свидетели на граничещата с вулгарност предизборна кампания за
избор на местни органи на властта в Република Северна Македония, особено на
изборите за кмет на столицата Скопие. Това, което стана по време на предизборната
кампания, отразява огромната необходимост от допълнителни усилия за привеждане на
политическия живот в Република Северна Македония поне в минимално съответствие с
европейските стандарти за демократичност и толерантност.

Ние подчертаваме, че по принцип приветстваме евентуалното присъединяване на
Република Северна Македония към Европейския съюз в обозримо бъдеще.
Едновременно с това, познавайки дефектите от самия български политически живот,
ние можем да заявим с увереност, че готовността на Република Северна Македония да
бъде член на Европейския съюз, да спазва Общностното право и да следва писаните и
неписани правила за поведение, както на управляващите елити, така и на гражданското
общество, е далеч от минималните стандарти.

Ние категорично искаме да се разграничим от водените спорове между политици
от Република България и Република Северна Македония, свързани с историческото
минало на региона, с етногенезиса на жителите на днешна Република Северна
Македония и други. В някои от случаите тези спорове просто имат отношение към
научните дискусии в сферата на хуманитарните науки, а в други - откровено
спекулативен характер.

Ние искаме да поставим ударение на въпроса за готовността на Република
Северна Македония да бъде страна членка на Европейския съюз. Липсата на
съответствие между готовността на дадена страна да стане член на ЕС, и, най-общо
казано, на европейските стандарти, има неблагоприятни последствия както за страната,
кандидатстваща за членство, така и за самия съюз.

Ние сме свидетели и на други емблематични примери на открити конфликти
между държави с много по-сериозни политически и демократични традиции от



Република Северна Македония. Няма да кажем нищо ново, ако изброим
най-драстичните примери, които са чести теми на журналистически и политически
дискусии в Европа.

Бихме искали да обърнем внимание на това, че започването на евентуална
процедура по присъединяване на Република Северна Македония към
Европейския съюз, трябва да бъде придружена от ИЗКЛЮЧИТЕЛНО СЕРИОЗЕН
МОНИТОРИНГ – много по-строг и обстоятелствен от досега прилагания. Защото
ако за преминалите до сега процедурата на присъединяване държави от
Централна и Източна Европа ударението беше върху транспонирането на
европейското законодателство, върху техните макроикономически показатели,
върху върховенството на закона и корупцията, то в случая с Република Северна
Македония ударението трябва да падне върху въпроса за съблюдаването на
ЧОВЕШКИТЕ ПРАВА като цяло, а чак след това да се разглеждат всички
останали теми.

Може да има всякакви исторически спорове, свързани с Република Северна
Македония, но ние няма да ги коментираме тук. Ще поставим обаче на Вашето
внимание съвършено безспорната констатация, че в исторически план управлението на
днешната територия на Република Северна Македония винаги е било репресивно,
авторитарно и тоталитарно. Наченките на демокрация в духа на това, което е залегнало
в самите основи на Европейскя Съюз, датират едва от периода след падането на
Берлинската стена и разпада на Югославия.

Периодът от Балканските войни до Вторта световна война е изключително тежък
за населението на днешна Република Северна Македония. Там се упражнява
терористичен държавен режим и територията се управлява не според тогавашната
кноституция на Кралство Югославия (така наречената Видовданска конституция), а
според Закона за борба с разбойниците. Има достатъчно внушителни свидетелства за
страданията на населението на днешна Република Северна Македония по време на
режима на Кралство Югославия, когато става въпрос за държавен тероризъм от
най-чиста проба.

Времето от края на Втората световна война до падането на Берлинската стена
населението на днешна Република Северна Македония прекарва в рамките на
Социалистическа Югославия (първоначално Федеративна Народна Република
Югославия, а след това Социалистическа Федеративна Република Югославия), в
„собствено” квазидържавно образувание, известно първоначално като Народна
Република Македония, а след това като Социалистическа Република Македония.
Назависимо от факта, че Югославия на Йосип Броз Тито в онзи момент е по-далече от
орбитата на Москва поради личния конфликт на Сталин с Тито, както и това, че тогава
има известна свобода на придвижване, държавният строй в страната е откровено
тоталитарен.

Тогава Социалистическа Югославия е тоталитарна държава с всички белези на
тоталитарния ред, а в Социалистическа Република Македония човешките права са
допълнително погазвани със закони и нормативни актове, които приравняват
самоопределянето на гражданите като българи с „оскърбление на македонската
национална чест”. Самоопределянето на македонските граждани като българи се



третира като „фашизъм” и животът на десетки хиляди хора с българско самосъзнание
завършва в концентрационни лагери, един от които е прословутия „Голи оток”.

Въпреки това бихме искали да се абстрахираме от историческите спорове,
доколкото това е възможно, и просто да посочим, че на практика до 1989 година на
територията на днешна Република Северна Македония не е имало и едни ден
демократично управление. Не по своя вина гражданите на Република Северна
Македония и днес страдат от тотален дефицит на каквото и да е демократично
наследство. Това е огромен проблем, чиито последствия всички участници в процеса на
присъединяване на Република Северна Македония към Европейския Съюз тепърва
предстои да изпитат.

Липсата на каквато и да е демократична традиция в Република Северна
Македония е проблем, който изисква не заклеймяване, а възможно най-добронамерена
помощ. Тази помощ обаче минава през нулева толерантност към всички рецидиви на
нарушаването на човешките права в Република Северна Македония. Ние искаме
Република Северна Македония в Европейския съюз, но я искаме без авторитарното и
тоталитарното й наследство. Пред очите ни стоят самите ефекти на наследените от
миналото авторитарни и тоталитарни практики и отлично знаем, че тези проблеми не се
продоляват за ден – два.

За да бъдат преодолени тези рецидиви, е необходимо желание за промяна от
страна на гражданите на Република Северна Македония. Невъзможно е да очакваме
поява на толерантни отношения и работещо гражданско общество докато са
възхвалявани „героите” на тоталитарна Югославия. Напротив, това би породило родят
грозни имитации, на каквито и сме свидетели и сега в „Нова Европа”, а дори понякога и
в „Стара Европа”.

Няма как докато омразата към съседна държава като Република България и към
нейните граждани е официална политическа линия на управляващи и опозиция в
Република Северна Македония да очакваме, че там ще има толерантно общество по
европейски образец. Проблемите на държавите, присъединили се към ЕС в периода
2004 – 2007 година, ще бледнеят пред насажданото в днешна Република Северна
Македония.

Повтаряме, че нашата критика към поведението на политическите елити в
Република Северна Македония, както и към масовите настроения и психози,
които се ширят там, не цели саботирането на процеса на присъединяване на
Република Северна Македония към Европейския съюз. Напротив, ние искаме да
предотвратим неизбежната катастрофа, която очаква този процес, ако не бъдат
взети навременни мерки.

Примерите за нетолерантност, откровена дискриминация на база на етническа
принадлежност, за насаждане на ненавист към съседни държави и народи са
изключително нагледни. Ако се вярва на официалната статистика на Република Северна
Македония, там българи практически няма. Във въпросниците за преброяванията на
населението в тази държава липсва графа „българин / българка”, независимо, че броят
на хората с двойно гражданство – на Република Северна Македония и на Република
България е голям.



Ние знаем, че често този феномен се дължи на желанието на гражданите на
Република Северна Македония да се сдобият с паспорт на страна – членка на
Европейския съюз. Но не необходимо да се вземат предвид и други факти. На първо
място – процедурата за получаване на български паспорт е тежка. Тя става обект на
критика многократно в публичните дебати в България, като компетентните органи са
обвинявани, че не издават паспорти на хора с доказан български произход. Една от
популярните обществени догадки обвързва този проблем с Брюксел.

Със сигурност българската процедура за издаване на български паспорти на лица
с български произход е несравнимо по-тежка от румънската процедура. Много по-лесно
е на един гражданин на Република Молдова да получи румънски паспорт, отколкото
български. Същото е положението и за лицата с български произход от Република
Северна Македония или от Република Сърбия. Тук ние нито критикуваме, нито си
позволяваме да правим оценка на румънската политика –просто показваме, че
българската политика за издаване на паспорти на лица с български произход е като цяло
доста рестриктивна.

Въпреки рестрикциите хиляди граждани на Република Северна Македония
ДОКАЗВАТ българския си произход и получават българско гражданство. Въпреки този
очевиден факт българите в Република Северна Македония продължават да бъдат
поставяни в графа „други” по време на преброяването на населението.

Важното при този пример е, че зад отсъствието на графа „българин / българка”,
се крие откровена забрана за деклариране на български етнически произход в
Република Северна Македония. В периода от Втората световна война до 1989 година в
Социалистическа Република Македония действа „Законът за македонската национална
чест”, според който внасянето и четенето на един български вестник в страната се е
наказвало със затвор до три години. Днес такъв закон разбира се няма, но споменът за
него и за сродните му нормативни документи е жив. Нещо повече – не се прави
абсолютно нищо, за да осъзнаят гражданите на Република Северна Македония, че тези
практики трябва да се превърнат в безвъзвратна част от миналото.

За съжаление тези практики са налице – всеки, който прояви интерес, може да
се запознае с огромен архив от репресивни действия срещу хора, афиширали
българския си произход или българското си съзнание. Последният такъв случай е от
преди броени и представлява наказателното преследване срещу гражданин на
Република Северна Македония, който е допуснал на сватбено тържество, организирано
от него, да се изпълни българското хоро „Бяла роза”. Въпросното музикално
произведение няма абсолютно никакви политически или национални конотации – то
представлява е хоро с по-съвременен аранжимент. Обвинението на преследвания
гражданин е било, че е допуснал на сватбата да бъде изпълнено музикално
произведение, в което се пее на литературен български език.

Съвсем скорошни са случаите на унищожаване на обекти на българското
културно наследство, както и поругаването на български военни гробища в Република
Северна Македония, което представлява погазване на международни правни норми, но
се насърчава и популяризира от официалните власти и медии.



С този текст ние се обръщаме към Европейската Комисия не за да заливаме
членовете й с примери за нетолерантното отношение към българите и към България в
Република Северна Македония. Фактите за това отношение са широко известни, те са
обществено достояние в целия Европейски съюз. Българската страна не е убеждавана,
че няма изобилие на такива практики – тя е убеждавана буквално да „замижи”, да
затвори очите си за това, което става.

Ние нямаме нищо против толерантното отношение към едни безкрайно
изстрадали хора, кавито са гражданите на Република Северна Македония, ако
разглеждаме нещата в исторически контекст. Македонската идентичност е формирана в
безкрайно травматични условия, с насилие и огромен натиск, но не това е темата на
нашето обръщение.

Ние апелираме към Европейската Комисия не да блокира началото на
процедурата по приемане на Република Северна Македония в ЕС, а да наложи
такъв мониторинг, който да отговаря на тежестта на проблемите, с които ще се
сблъскат и страните от Европейския Съюз, и самата Република Северна
Македония в хода на присъединителния процес. Не би било честно и спрямо
самите македонци те да бъдат подведени, че е възможно да станат членове на
Европейския Съюз при положение, че омразата към българите на практика има
статут на държавна идеология.

Ние няма да коментираме политическите и тактически причини, които карат
едни политически партии в Република Северна Македония (привържениците на
„античкия македонизъм”) да са остро, яростно и открито антибългарски, а други
(привържениците на стария македонизъм на Тито) да са по-прикрити и, на пръв поглед,
по-сговорчиви.

За нас от съществено значение е базовият въпрос - в Република Северна
Македония да се прекрати практиката декларирането на българска идентичност
да се третира като престъпление. Всичко друго е от Лукаваго.

Ние не желаем да правим опит да диктуваме на политическите елити от
Република Северна Македония какви са те по етнически произход, какъв е произходът
на официалната книжовна норма в Скопие и така нататък. Но настояваме същите
политически елити да спрат да погазват човешките права на хората, които декларират
български произход, българска идентичност и българска националност в Република
Северна Македония.

Хората, които имат нещастието или поне огромния дискомфорт да са
българи в Република Северна Македония и да не искат да прикриват
самоидентификацията си, в повечото случаи са и български граждани, което
означава, че са и граждани на Европейския съюз. Ние се обръщаме към
Европейската комисия с призив да защити ЕФЕКТИВНО човешките права на
тези СВОИ граждани.

Тъй като живеем в 21. век, чуждите рецидиви на шовинизма,
експанзионизма и иредентизма са ни чужди, но смятаме, че живеем точно във
времето на максимално зачитане на човешките права. Затова се обръщаме към



Европейската комисия с призив възможно най-скорошно разглеждане на
флагрантните нарушения на човешките права на българите в Република Северна
Македония, а и не само на тях. Ние молим българските граждани в Република
Северна Македония да бъдат третирани като граждани на Европейския Съюз,
каквито те са de iure. А сега остава да станат граждани на Европейския Съюз и de
facto.

Това е чернова на подписката, която ще се изпрати в Европейската комисия.

Участниците в протеста са в пълното си право да я приемат или да я
отхвърлят.

Ако я приемат, имат пълното право да я редактират, стига това да не доведе
до обезсмисляне на текста или до възникване на вътрешни противоречия в него.

Основното ни искане е: В Република Северна Македония има систематично
нарушаване на човешките права, особено на хората с български произход и
българско самосъзнание, затова искаме в хода на процеса на присъединяване на
РСМ към ЕС да има мониторинг за зачитането на човешките права там.


