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Европската Унија со своето неколку децениско постоење, со нејзините заложби за

слобода, еднаквост, соработка меѓу државите, прерасна, со еден збор кажано  во синоним

за демократија. Нејзината сеприсутност во меѓународните односи во рамки на Европа,

нејзиното големо влијание кое го наметнува врз државите преку заземањето на една

неутрална положба, како страна која ќе учествува во вид на медијатор во решавањето на

спорните прашања, како и нејзиното постојано залагање за создавање на свој сопствен

надворешно-политички идентитет, ја прават денес, Унијата да биде основен фактор во

меѓународните односи, односно вредност кон која се стремат сите европски држави. На

некој начин, условно кажано, таа е еден вид на награда за европските држави кои водат

добра политика, кои имаат развиени добрососедски односи и кои ги почитуваат

принципите на правна држава и владеење на правото....ако државата биде добар субјект во

меѓународните односи и исполни одредени услови, таа ќе добие можност за пристап до

ЕУ.

Но, што се случува откако една држава ќе стане дел од оваа Унија? Дали и понатаму

ги задржува своите ставови? Дали и понатаму ја води својата дотогашна политика,

насочена кон остварување на своите основни цели и интересите на нејзините граѓани?

Токму овие прашања денес се едни од најдискутабилните. Намерно последно го споменав

прашањето за интересите на нејзините граѓани. Доколку малку подлабоко погледнеме во

суштината на денешната политика, добиваме една јасна слика за тоа дека ваквите

вредности се малку искривени. Дали она што порано претставувало закрила за правата на

човекот , денес е машинерија за политички и национални интереси? Некаде повеќе, некаде

помалку. Зошто е тоа така? Бидејќи од една страна постои остварување на правата на

човекот, граѓанин чија матична држава е членка на Европската Унија, нивно афирмирање
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со Европската Повелба за човекови права, но од друга страна, како зафрлени стојат

правата на малцинствата. Дали принципот за недискриминација на малцинствата е

подзаборавен, или таквиот третман е резултат на самиот однос на малцинствата кон

државите во кои живеат, се два сосема различни ставови кои кажуваат многу еден за друг.

Ако од една страна имаме еднаков третман за европските народи, еднакви права за

нив, еднаков третман во сите држави на Европската Унија, од друга страна имаме целосно

нееднаков третман кон оние „третите“, односно малцинствата кои што живеат во тие

европски држави. Постојано слушаме дека се жртви на дискриминација, на кршење на

нивните основни слободи и права, расизам и сл. Понекогаш државите не го признаваат

дури и постоењето на националните малцинства. Таков е случајот со Грција, која тврди

дека не постои национално или етничко малцинство, туку само религиозно малцинство.

Во Франција не се признава постоење традиционални малцинства или заедници, зборувам

за заедници, бидејќи има 4 милиони Бретонци, што претставува население кое е поголемо

двапати повеќе од она во Словенија, која е членка на ЕУ. Четири милиони Бретонци кои

не се признати како малцински народ или малцинска група. Во Франција до извесна мера

се признава постоењето регионални јазици, но државата не ги поддржува и ги забранува

училиштата во кои, на пример, се изучува алзашкиот, бретонскиот или каталонскиот јазик.

Уште поболна точка во целата ваква ситуација претставува и тоа што најчестите и

најголемите прекршители на ваквите принципи се всушност големите држави од

Европската Унија, оние со подолг „стаж“. Иронијата на целиот овој случај е дека секоја

една држава – членка на Унијата е составена од две различни спротивности во неа: од една

страна имаме промотори на мирот, демократијата, еднаквоста, еднаквите права,

слободата, прекуграничната соработка, културната разновидност, регионалната политика

и регионализацијата, кои воедно се и дел од условите за заштита на националните

малцинства, а од друга страна имаме себични држави кои што со цел  да го  заштитат

својот идентитет, дури и од фактори кои фактички и не дејствуваат кон загрозување на

истиот, се издигнуваат до степен на скржави заштитнички, кои во процесот на

остварување на едно право, попатно кршат многу други права. За иронијата да е уште

поголема, ваквиот збир на противречности собран во еден национален ентитет, сеуште

успева стабилно да опстои на меѓународната политичка сцена. Европа се соочува со

огромен предизвик кога станува збор за традиционалните малцинства, но исто така и за
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новите малцинства произлезени од имиграцијата. Ако се земе предвид дека 8% од

населението во ЕУ им припаѓа на традиционалните малцинства, а 6,7% им припаѓа на

имигрантските малцинства, тоа значи дека 15% од вкупното население во ЕУ им припаѓа

целосно на малцинствата. Во ЕУ има две тежини и две мерки. Во Копенхаген, Европскиот

совет во 1994 утврди дека почитувањето на правата на малцинствата е еден од условите за

членство во ЕУ. За жал, само една година потоа, во договорот од Амстердам, правата на

малцинствата не се најдоа во него и со тоа не добија правна заштита. Оваа противречност

потврдува дека во рамките на ЕУ не е јасно дали постои или не систем на заштита на

нацоналните малцинства.

Единствено со Лисабонскиот договор, постои референца за почитување на лицата

кои им припаѓаат на малцинствата. Тоа е за првпат во историјата на ЕУ. Но, доколку

повторно погледнеме подлабоко во тој процес, повторно ќе забележиме една

противречност. Од една страна ЕУ бара новите земји-членки да ги потпишат и

ратификуваат двата правно обврзувачки документи, Европската повелба за регионални

малцински јазици и Рамковната конвенција за заштита на националните малцинства, но од

друга страна тука се старите земји – членки ( Франција, Германија) кои го немаат

направено тоа. Каде е моралната катарза? А еднаквоста? Затоа, повторно ќе речам дека

постојат две тежини и две различни мерки. Две различни мерки кои што мора да се

сметаат како сериозен проблем. Тие навистина постојат, дури и до степен на

неверојатност, а Европската унија молчи. Нивното елиминирање е неопходно, бидејќи тоа

е предуслов за равојот на Унијата. Овој дел се однесува и на понатамошмото

проширување на Унијата, конкретно на нашата држава, затоа што иако денес Македонија

не е членка на ЕУ, имаме реално кршење на правата на македонското малцинство кое што

живее во државите на ЕУ, а прашање е што би се случувало со тоа малцинство и

понатаму, доколку тензиите околу членството се зголемат и односите со соседските

држави, особено со Грција се заострат.

Она што е мој став е дека ова прашање треба да е сериозен проблем кое мора да се

реши од страна на Унијата. Зошто сеуште се остава државите да го применуваат

принципот на заштита на правата на малцинствата како внатрешно прашање е сеуште

неодговорено од Европската Унија. Не смее и не треба да се остави ова прашање да биде
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решавано во рамки на секоја држава посебно. Таквото решавање е само по себе

дискриминација на правата на малцинствата, затоа што во секоја држава би имале

различен третман. Самиот различен третман одредени држави го злоупотребуваат и

истовремено го изобличуваат ликот на Европската Унија. Доколку се продолжи по теркот

на одредени држави кои што поимот на демократија го претвориле во демокрадија,

мислам дека на Европската Унија и се заканува проблем со нејзината понатамошна

иднина. Сметам дека стабилноста и кредибилитетот на ЕУ зависи од неа самата како

организација на интеграција, една од најважните во тој дел и таа мора да одговори на

конкретен начин на овие прашања кои засега се без одговор.
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