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Пишува Тодор ПЕТРОВ

Законот за употреба на јазиците на малцинските заедници, како обврска од Охридскиот
рамковен договор, Собранието го донесе во 2008 година. Го гласаа пратениците од сите
партии: и од ВМРО-ДПМНЕ и од СДСМ и од ДУИ и од ДПА... Тогаш имаше коалициона
Влада меѓу ВМРО-ДПМНЕ и ДУИ. Ако ВМРО-ДПМНЕ со овој закон им дал
"двојазичност" на Албанците, како што некои велат, тогаш зошто е потребен нов Закон
за употреба на јазиците на малцинските заедници и во 2017 како услов на ДУИ за
формирање Влада со СДСМ? Впрочем, услов на ДУИ за владина коалиција беше
двојазичност на целата територија и промена на став 1 од членот 7 на Уставот којшто
бараа да гласи "1. На целата територија во Република Македонија и во нејзините
меѓународни односи службени јазици се македонскиот јазик и неговото кирилско писмо
и албанскиот јазик и неговото латинично писмо."

А, Уставот е ист и во 2008 и во 2017 година.

Меѓутоа, СДСМ подготвува друга игра. Еве за каква манипулација станува збор и како
тоа треба да се изведе.

Со амандманот V на членот 7 став 2 од Уставот е утврдено дека "Друг јазик што го
зборуваат најмалку 20% од граѓаните, исто така, е службен јазик и неговото писмо, како
што е определено со овој член."
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Уставот и членот 7 од Уставот се менуваат со двотретинско мнозинство гласови од
вкупниот број пратеници во кои мора да има мнозинство гласови од вкупниот број
пратеници кои припаѓаат на заедниците што не се мнозинство во Република Македонија.

Во членот 7 став 5 од Уставот се вели: "Во органите на државната власт во Република
Македонија службен јазик различен од македонскиот јазик, може да се користи во
согласност со закон."

Закон за употребата на јазиците на малцинските заедници веќе е донесен во 2008
година со согласност на сите пратеници и тој претставува најширока основа за јазичните
права на малцинските заедници.

Но, за несреќата да биде поголема, овој закон се донесува со најмалку 40 гласа, при што
мора да има мнозинство гласови од присутните пратеници кои припаѓаат на заедниците
кои не се мнозинство во Република Македонија.

Одлучувањето во Собранието е уредено со амандманот X на членот 69, којшто гласи: "1.
Собранието може да одлучува ако на седницата присуствува мнозинство од вкупниот
број пратеници. Собранието одлучува со мнозинство гласови од присутните пратеници,
а најмалку со една третина од вкупниот број пратеници, ако со Уставот не е предвидено
посебно мнозинство.

2. За закони кои директно ги засегаат културата, употребата на јазиците,
образованието, личните документи и употребата на симболите, Собранието одлучува со
мнозинство гласови од присутните пратеници, при што мора да има мнозинство гласови
од присутните пратеници кои припаѓаат на заедниците кои не се мнозинство во
Република Македонија. Спорот во врска со примената на оваа одредба го решава
Комитетот за односи меѓу заедниците."

Собранието со гласовите на СДСМ, ДУИ, ДПА, БЕСА и Алијанса за Албанците ќе го
донесе Законот, со образложение на предлагачот дека Законот е во согласност со
Уставот, а сите кои сметаат дека Законот ги крши одредбите на членот 7 од Уставот ќе
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бидат упатени на Уставниот суд на Македонија. Знаејќи како тој суд функционира, веќе
ја видовме неговата ажурност по иницијативата од октомври 2015 година за
поништување на Законот за специјалното јавно обвинителство, само Господ знае кога
уставните судии ќе постапат по било чија иницијатива за оценка на уставноста на
Законот за употребата на малцинските заедници. Ако во меѓувреме се остварат
материјалните одредби од тој Закон, а може експресно се' да се спроведе, отпосле,
многу тешко во праксата нешто може да се врати во претходна состојба.

Дополнителна замка во која ќе падне Собранието при донесувањето на овој Закон е
суспензијата на Собранието во општата и амандманска расправа. Имено, претходно
пратениците донеле некој неуставен договор, закони што се преземаат од Европското
законодавство и се во согласност или по барање на Европската Унија, да се носат без
општа и амандманска расправа, обележани со европско знаменце. Законот за
употребата на јазиците на малцинските заедници СДСМ ќе го предложи со европско
знаменце, со што автоматски исклучува општа и амандманска расправа, тие закони се
носат по итна постапка. Целта е да се исклучи ВМРО-ДПМНЕ од општата и амандманска
расправа и спречи блокадата за донесување на овој закон, исто како што тоа досега го
правеа пратениците на СДСМ и ДУИ со други закони.

Класична злоупотреба на демократијата. Ама, последиците се далекусежни и
неповратни и ќе се товар на сите... И се' за помалку од 15% од вкупното население на
Македонија...

На крајот на краиштата, ирелевантни се и ВМРО-ДПМНЕ и СДСМ и ДУИ и ДПА ако се
суспендира унитарноста и државноста, ако се загрозува македонскиот јазичен простор
во државата Македонија.

Пуста страст за власт и сласт за моќ и пари ...
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