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Боцевски: Европа! Симнете го шенгенскиот ѕид за нашите граѓани, 

крајно време е! 
  

(Excerpts from ESI's interview with Deputy Prime Minister Bocevski) 
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Вицепремиерот за 

европски прашања 

Ивица Боцевски, во 

стилот на 

американскиот 

претседател Реган кој 

еднаш му рече на 

претседателот на 

Советскиот сојуз 

Горбачов: „ Горбачов, 

симнете го овој ѕид!“ 

алудирајќи на падот на комунизмот и крајот на 

поделбата во Европа, со порака до Европа – “Европа! 

Симнете го шенгенскиот ѕид за нашите граѓани, 

крајно време е!“. Ова Боцевски го изјавил во интервју 

за проектот „Бела листа“ на Европската иницијатива 

за стабилност. 

 

Прашан за тоа, кога очекува македонските граѓани да 

можат да патуваат без виза во ЕУ, Боцевски одговара 

– најбргу што може. 

 

“Дојде време да се укине вештачкиот ѕид што ја 

делеше Република Македонија од Европската унија, и 

од тој аспект сега е вистинското време за тоа. Секако, 

ние сме свесни за внатрешната постапка во рамките 

на Унијата за крајната одлука за визна 

либерализација. Ние правиме сè да се избориме за 

донесување на оваа одлука, што е можно побргу. 

Според тоа, цврсто сме убедени дека утрото на 1ви 

јануари 2010 година, македонските граѓани ќе се 

разбудат во земја за која нема да важат шенген-визни 

барања, со целосно право слободно да патуваат во 

Европа“, одговара Боцевски. 

 

Како право на овој став, Боцевски како најсилен 

аргумент го наведува напредокот направен во секоја 

од областите од Патоказот за визна либерализација. 

 

На прашаето, што би можело да бидат евентуалните 

причини таква одлука да не се донесе за Македонија 

во април оваа година, Боцевски вели: 

 

“Не можам да замислам такво нешто да се случи. Во 

овој момент, не можам да дадам ниту една причина 

зошто Европската унија не би донела одлука за  визна 

либерализација со Македонија, односно ставање на 

Македонија на белата шенген листа. Покрај ова, 

нивото на соработка и интеграција помеѓу 

Македонија и Европската унија едноставно не го 

отсликува моменталниот визен режим. Ова најмногу 

се должи на фактот што Македонија е земја-

кандидатка за членство во ЕУ, контактите помеѓу 

македонските граѓани и граѓаните на ЕУ секојдневно 

се зголемуваат. Визниот режим само го попречува 

понатамошниот напредок на односите помеѓу земјата 

и ЕУ. Денес, кога ти требаат само четири часа да 

основаш претпријатие, два часа да стигнеш до 

границите на ЕУ, на нашите граѓани им се потребни 

четири дена да добијат шенген виза. Тоа е целосно 

неприфатливо“. 

 

Во однос на прашањето, кој би бил исходот за 

граѓаните на Македонија од понатамошно 

оддолжување на процесот, Боцевски истакнува дека 

би бил катастрофален. 

 

“Нашите граѓани чекаа доволно долго за Унијата да ја 

разбере неодржливоста на визниот режим помеѓу 

Македонија и ЕУ. Визната бариера спречува 

контакти, го отежнува бизнисот и предизвикува 

чувства на ксенофобија и радикализам, на тој начин 

стеснувајќи ги хоризонтите на нашите граѓани. 

Постои  цела една генерација на млади во регионот, 

која никогаш немала контакти со нивните пријатели 

од Европа. 70% од младите луѓе во Македонија 

никогаш не биле во земја-членка на ЕУ. Оваа 

ситуација создава катастрофална поделба меѓу 

генерациите, бидејќи генерациите на нивните 

родители почувствуваа како е да се патува низ 

Европа без никакви ограничувања. Овие млади луѓе 

лесно можат да станат плен на популистичките, 

демагошки и кесонофобични идеи“, појаснува 

вицепремиерот Боцевски. 
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