9-ти ДЕКЕМВРИ
МЕЃУНАРОДЕН ДЕН НА БОРБА ПРОТИВ КОРУПЦИЈАТА
По повод Меѓународниот ден на борба против корупцијата,
Транспарентност Македонија сака да го сврти вниманието на јавноста на
фактот дека оваа Влада на РМ, во континуитет, од 2006 г. е глува на сите
домашни и меѓународни укажувања и препораки за борба против
корупцијата во земјата. Во своите редовни месечни и годишни извештаи во
последните пет години, Транспарентност Македонија посочува на низа
неправилности и непочитувања на законите и пропишаните процедури при
трошењето на јавните пари. Состојбите се загрижувачки, особено во
следните сфери:
1. Државната администрација и државните органи станаа засолниште исклучиво
за партиските војници на владеачките партии, кои во голем број се доселуваат од
внатрешноста на Македонија. Владата, од една страна, влијае на процесот на
депопулација на одредени региони, а од друга, создава силна партиска база во
Скопје, подготвена на слепа послушност кон своите работодавци.
2. Не постои сигурен и транспарентен контролен механизам што на демократски
и законски пропишан начин може да утврди како и за што се трошат буџетските
пари и средствата кои масовно се земаат преку меѓународните кредити.
3. Владата веќе не се ни труди да демантира дека за сопствена реклама и разни
пропагандни потреби троши преку десетици милиони евра годишно!
4. Бројот на функционерите кои не ја пријавиле својата имотна состојба, наместо
да се намалува, се зголемува со секое ново функционерско именување.
Еклатантни и масовни се случаите на судири на интереси при именување на
функционери или на оние при извршување на нивните функции.
5. Државната комисија за спречување на корупцијата е претворена во ефикасен
инструмент на Владата за политички пресметки со владините опоненти и за
криење на состојбите во областа што ја покрива.
6. Владата речиси сосема ја задуши слободата на медиумите во државата, а со
газдите на медиумите коишто ја поддржуваат нејзината политика е во цврсти
бизнис и партиски прегратки, со бројни елементи на криминал и корупција.

7. Ниту еден од големите државни тендери, за кои предупредувавме дека се
изведуваат на незаконски и политички арбитрарен начин, не ги даде
најавуваните резултати! Речиси и да нема позначаен тендер кој не е изведен
според криминални критериуми.
8.
Со самобендисаност и непочитување на туѓо мислење
политичките
пресметки и конфликти, јавните повици за политички линч на
неистомислениците, делењето „телевизиска правда“ и заканите од најразличен
вид за секој кој не се согласува со постапките и идеите на власта, во 2011 г.
ескалираа до степен што директно се заканува по здравјето и имотот на многу од
опонентите на оваа власт. Повеќе не се работи за обид на заплашување на
граѓаните на РМ да бидат слепи послушници на оваа власт, туку за реален и
масовно проширен страв кај граѓаните слободно и јавно да го искажат своето
мислење.
9. Со ваква нетранспарентна и неодговорна политика, Владата на РМ стана
најголем кочничар на македонските евроинтеграции. И покрај сите
предупредувања, Владата го спроведува својот “социо-инженериски” проект за
лично богатење на луѓето блиски до владеачката партија и за зајакнување на
финансиската моќ на самата партија.
10. Во 2011 г., покрај бројните коруптивни скандали, бевме сведоци на бројни
инциденти, протести, демонстрации со екстремно агресивни и фашизоидни
пораки кои по правило се случуваа непосредно пред или за време на одржување
на важни политички состаноци во европските институции кога требаа да се
донесат важни одлуки за земјата (на пр. Инцидентот во Брисел, Инцидентот на
скопското Кале, френетична прослава на изборната победа). Сето ова укажува
на свесно оддалечување на оваа земја од евро-атлатските интеграции и
дефокусирање на јавноста од реалните проблеми во државата, бидејќи со
добивање на датум за преговори и со влегување во НАТО во државата ќе се
инсталираат парелелни европски институции кои ќе вршат строга контрола над
сите политики на Владата, вклучително и трошењето на буџетските пари,
спроведувањето тендери итн.
Имајќи го сето ова предвид, „Транспарентност Македонија" сака да го
искористи Меѓународниот ден за борба против корупцијата и да ја повика
Македонската влада, како и целата демократска јавност да се заложат за
зачувување на демократските придобивки во општеството и за
транспарентност и отчетност во владеењето, особено при трошењето на
народните пари. Корупцијата шири нестабилност, сиромаштија и пропаст на
државата. Затоа, борбата против неа ги надминува партиските, етничките,
религиските, социјалните и географските припадности.
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