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22/1/15 Македонија,
1000 Скопје, Македонија
Тел: +389 2 316 22 21
info@atamacedonia.org.mk
www.atamacedonia.org.mk

Уредник: Илија Џугуманов
Дизајн и изглед: Зоран Арсов
Фотографија и обработка: Иван Нишотовски
Ставовите изразени во оваа брошура целосно припаѓаат на авторите. Тие не ги одразуваат ставовите на Евро-Атлантскиот Совет на Македонија, нејзините
членови, партнери и поддржувачи.

Конкурс за најдобар пишан текст/есеј – „Македонија и НАТО во 2020 година“
30ти април 2015 година, ЕРА Центар, Скопје
Евро-Атлантскиот Совет на Македонија е невладина организација формирана 1997 година во Скопје, која во своето дејствување покрива специфична
област за Република Македонија како што се евро-атлантските интеграции и промоциjа на евро-атлантската идеја и вредности во нашето општество.
Со цел за потврдување на политичкиот консензус кој доминира по ова прашање и кое е од државен интерес за Рeпублика Македонија, ЕАСМ
обединува луѓе од најразличен национален, политички, интелектуален и деловен профил. Воедно ЕАСМ остварува и блиска соработка со државните
институции, особено со Министерството за надворешни работи и Мнистерството за одбрана на РМ, НАТО канцеларијата во РМ, секторот за
евроинтеграции при Владата на РМ, Кабинетот на Претседателот на РМ, НВО, фондации, медиумите како и дипломатските претставништва во
земјата.
Во поширок контекст, ЕАСМ преку своите активности промовира целосна подршка на демократијата, човековите права, граѓанското општество и
владеењето на правото во Република Македонија.
Евро-Атлантскиот Совет на Македонија, како член на Атлантската Асоцијација (АТА) претставува дел од мрежата на национални асоцијации кои ја
сочинуваат АТА и во таа насока остварува широка меѓународна соработка во самата АТА, со нејзините членови – националните организации како и со
структурите на НАТО и ЕУ.
Цели
• Промоција на евро-атлантската идеја во Македонија
• Размена на знаења и искуства за евро-атлантските цели и вредности
• Соработка со евро-атлантските совети и асоцијации на меѓународно ниво
• Работа на проекти од областа на промоција на демократските вредности, безбедноста, човековите права
• Издигнување на јавната свест за прашања од комплексот на безбедноста и меѓународните односи
ЕАСМ е постојан со активно учество во сите активности на АТА како во регионални така и во меѓународни иницијативи, и активно учество на сите
конференции, семинари, дебати кои се во склоп на Атлантската Асоцијација. Во идинина ЕАСМ ќе остане постојан во соработката со Владата на
Република Македонија, Министерството за надворешни работи, Министерството за одбрана и други владини институции, дипломатски
преставништва, како и други елементи релевантни за евро-атлантските интеграции на Република Македонија.
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Низ годините
Во минатите години Евро-Атлантскиот Совет на Македонија беше многу активен на полето подигање на свеста помеѓу младите во Република
Македонија за важноста, потребата и улогата на НАТО Алијансата. Преку својата младинска организација, ЈАТА Македонија, Евро-Атлантскиот Совет
на Македонија развиваше проекти и најразлични активности кои се фокусираат на потребата, младите луѓе да се запознаат со тоа што е НАТО,
потребата за членство, начинот на кој работи НАТО, но и промоција на евро-атлантските идеи и вредности.

Конкурс за најдобар пишан текст/есеј – „Македонија и НАТО во 2020 година“
30ти април 2015 година, ЕРА Центар, Скопје
Конкурсот за најдобар пишан текст/есеј има за цел да ги поттикне младите истражувачи и студенти од земјата да истражуваат, следат, размислуваат,
дебатираат, но и да понудат свежи идеи на теми поврзани со: динамиката и процесот на Македонското зачленување во НАТО, зголемување на
придонесот на Македонија до зачленувањето, но и по зачленувањето во НАТО.
Фази на проектот:
Повик за учество
Официјалните повици за учество беа објавени на официјалната страна на Евро-Атлантскиот Совет на Македонија www.atamacedonia.org.mk , како и
на двете најпосетувани страни за објава на конкурси и повици – Fakulteti.mk и mladiinfo.com. Со цел поголема транспарентност, повиците за учество
беа испратени до сите државни и приватни универзитети во Република Македонија. Исто така, повиците беа споделени и преку социјалните медиуми
на Евро-Атлантскиот Совет на Македонија и ЈАТА Македонија.
Оценување – комисија
Со цел траспарентно и независно оценување, есеите беа доставени до канцеларијата на Евро-Атлантскиот Совет на Македонија каде што беа
нумерирани. Истите беа испратени и прегледани од три члена комисија составена од:
- Претседателот на Евро-Атлантскиот Совет на Македонија
- Универзитетски професор
- Висок претставник од министерството за одбрана на Република Македонија.
Јавна промоција на победниците
Со цел јавно да се објават и промовираат победниците, Евро-Атлантскиот Совет на Македонија организираше дополнителен настан каде што на
тројцата најдобри кандидати им беа врачени вредносните чекови. Останатите учесници на конкурсот, добија сертификат за учество.
Издавање брошура
Како заврша фаза од проектот со цел поголема промоција, Евро-Атлантскиот Совет на Македонија ќе ја издаде следнава брошура каде што ќе бидат
публикувани најдобрите есеи. Брошурата ќе биде испечатена во 100 примероци и поделена до сите релевантни субјекти: државните и приватните
факултети, Владата на Република Македонија, министерствата за одбрана и надворешни работи, секретаријатот за европски прашања, НАТО тимот
во скопје и НАТО секторот за јавна диплиматија во Брисел.
Критериуми за учество:
- возраст: од 19 до 28 години
- државјани на Република Македонија или странски државјани запишани на еден од државните или приватните факултети во Република Македонија
- студенти на додипломски, последипломски и докторски студии или млади.
Награди:
Трите најдобро рангирани есеи добија парични награди (во износ од 9.000 МКД - прво награден, 6.000 МКД - второ награден и 3.000 МКД - трето
награден). Наградените кандидати исто така влегоа во потесен круг за посета на
седиштето на НАТО во Брисел.
NAT

O and partner countries - future challeng

Секој од учесниците доби и сертификат за учевсто.
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es and what to expect?!

Првонаграден пишан текст/есеј - Антоанета Ристоска

Придонесувачкиот потенцијал на македонската
птица при летот кон, и во јатото на
Северно-Атлантската Алијанса
Дали некогаш би можеле да си го претставите сопственото постоење во облик на птица-младунче, кое штотуку започнало да ги учи техниките на
летање за да завладее со пространствата на животот? Дали можете да замислите како подоцна, Вашите крилја се отсекуваат и сте соочени со
неможноста да го продолжите своето егзистирање, во свет каде останатите максимално го издигнуваат и величат нивното? А сега, дали сте способни
да го пронајдете серумот против револтот и болката, кога ќе согледате дека овие имагинарни и метафорични состојби се всушност, реалноста во која
живее целовкупното македонско општество на евроатланското политичко тло? Лек, кој за жал, ја претставува и самата рана која н беше нанесена
уште пред седум години на Букурешкиот Самит на НАТО, на 3 април 2008 година. Блокадата за отпочнување на членството во најголемата светска
воено-политичка алијанса за колективна безбедност што и се наметна на Република Македонија, е основниот пресекувач на крилјата на оваа
‘‘птица‘‘. Така оневозможена да ги рефлектира суштинската убавина и потенцијал кои ги поседува, се чини дека македонската ‘‘птица‘‘ и нејзиниот
‘‘лет‘‘ кон височините на европските и евроатлантските структури ќе се задржи единствено на ниво на апстрактна цел, лишена од секаква
реализација. Но, дали досегашните сведоштва на членките на Северно-Атлантското ‘‘јато‘‘ за врвните ‘‘летови‘‘ на Република Македонија во
демократската, економската, безбедносната и политичката сфера, ќе придонесат ‘‘крилјата‘‘ на нашата држава да и бидат вратени од оние кои
успеаја да ги ги пресечат пред седум години? И колкави ќе бидат нашите достигнувања при употреба на истите, на евроатлантското небо?
Тргнувајќи од кардиналното значење на Северно-Атлантската Алијанса како најголема безбедносна организација која се залага за заштита на
слободата, територијалниот интегритет и општествените вредности на своите земји-членки, разбирлива е тенденцијата на нашата држава да го
насочи нејзиниот сеопшт прогрес кон добивање на членство во истата. Со стекнување на статусот како земја-членка на Алијансата, Република
Македонија недвосмислено ќе претставува земја која поседува видлив кредибилитет, цврст вредносен систем, висока безбедност и сигурност кои
заедно со поволната економска клима ќе бидат вистинска мета на интерес за странските инвеститори. Нашите напори за реализирање на оваа цел и
визија се евидентни, и датираат уште од 1995 година, кога на 15 ноември нашата држава пристапува кон програмата ,,Партнерство за мир‘‘ (ПзМ) и
воедно се приклучува на Северноатланскиот совет за соработка. Оттогаш па наваму, приврзаноста и посветеноста на култивирање на идеалите и
интересите на Алијансата, Република Македонија ги демонстрираше преку учество во многубројни проекти како што се: вклучувањето во Процесот
за планирање и анализа (ПАРП), асистенција дадена за поддршка на бегалците од Косовската војна (март/јуни 1999 година), извршување на
мултинационалната командно-штабна вежба ,,Спасител ‘96”, финалниот практичен дел на вежбата ,,Спасител ‘97”, како и најзначајната од овој вид –
вежбата ,,Најдобар кооперативен зафат ’98”. 1 Во обемната архива на поддржувачки активности, есенцијалниот потег што го направи нашата држава
е учеството со воен персонал во Меѓународните сили на НАТО во Авганистан во 2002 година. Дванаесет години континуиран труд и посветеност даваа
преку 2700 офицери, подофицери и војници на Армијата на Република Македонија, а оваа бројката во последните години од нивното делување
продолжи да расте до фрапантното ниво од 4% од активниот воен персонал со кој располагаме! Ваквите неверојатни податоци претставуваат и
повеќе од цврсти аргументи за залагањата на Република Македонија за обезбедување траен мир и стабилност, како основен постулат на
Северно-Атлантската идеологија.
Нашата лојалност продолживме да ја демонстрираме и преку промовирање на иновативниот Smart Defence концепт со кој произлезе генералниот
секретар на НАТО на Минхенската конференција во 2011 година. Овој концепт најпрво подразбира поефикасно искористување на воените буџети со
форсирање на мултинационалниот концепт. На тој начин, со ефикасно искористување и менаџирање на ресурсите, намалување на двојните трошоци
и зголемена координација меѓу сојузниците ќе може со истите пари да се постигнат поголеми ефекти по безбедноста на граѓаните.2
Одново и одново ја искажувавме нашата заинтересираност и подготвеност да дадеме сопствен удел во промовирањето на вредностите и
спроведување на стратегиите на Алијансата, како во нејзините целни сфери, така и во нашето општество. Република Македонија ја оствари
универзалната визија да може секој граѓанин комплетно да го ужива своето природно право на слобода, да го вдишува воздухот на демократијата
поддржан од силниот институционален систем, и да ги чувствува бенефитите од унапредената пазарна економија. Не постои ниту една солидно
аргументирана причина на нашата земја да и се забрани позиција во евроатлантското семејство на развиени демократии, кое патем, ,,де јуре‘‘и го
поседува благодарение на позитивните оценки од Алијансата за континуирано дадените придонеси во нејзините мисии. Но, зошто тогаш не ни е
дозволен ‘‘лет‘‘ во височините на евроатланското небо, во ‘‘јатото‘‘ на НАТО, кога кристално јасно го изразуваме нашиот потенцијал како
земја-аспирант?
За изнаоѓање одговор на поставеното прашање, потребно е да се повикаме на досегашните активности извршени за Северно-Атлантската Алијанса
под асистентската палка на нашата држава, како индикатор за успешноста на македонските интероперативни капацитети, но и сознанијата кои ги
стекнавме од истите на патот до добивање на членство во Алијансата. Република Македонија континуирано ја манифестира својата силна
посветеност за поддржување и исполнување на НАТО вредностите, и ова јасно го демонстриравме во долготрајниот придонес во мисијата за ИСАФ.
Овие активистички дејности беа од огромен бенефит, како за Алијансата, така и за внатрешниот развој на нашата држава.
1 Стр. 2628 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 51, 17 октомври 1998
2 http://atamacedonia.org.mk/mk/media-centar/govori/182-2011-11-30-08-43-31
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Многубројните воени операции во кои партиципиравме го облагородија безбедносниот сектор на нашата држава со сознанија за подобар развој на
квалитетни одбранбени реформи, а последователно и на високо компетентни оперативни способности. Ова недвосмислено покажува дека
Македонија ги разбира и имплементира евроатлантските вредности во своето функционирање, бидејќи преку вложување во градењето на подобар
безбедносен систем во внатрешноста, ние придонесуваме за воспоставување на трајна стабилност и мир и на глобално ниво! Вистинитоста на
нашите постапки се согледува преку фактот дека, и покрај тоа што нe беше ставено вето од страна на јужниот сосед при обидот за влез во членството
на НАТО на Самитот во Букурешт во 2008 година, ние сепак останавме доследни во нашите залагања и понатамошни придонеси за остварување на
целите на Алијансата. Ова јасно се докажува преку нашето учество со огромен воен капацитет во мисијата ,,Одлучна поддршка‘‘ која започна да се
спроведува токму оваа година. Станува и повеќе од јасно дека Република Македонија не е држава што дозволува големината на географските
детерминанти да се рефлектира и во големината на нејзиниот кредибилитет и интегритет што го покажува во вложувањата при соработката со НАТО.
Нашиот придонес за Алијансата нема да пројави никакви знаци на забавување во својот интензитет, додека храбро чекориме кон заслуженото
членство во истата.
Од друга страна, исто така е неопходно да ги имаме в предвид обврските и одговорностите кои ќе ги сносиме по потенцијалната интеграција во НАТО.
Манифестирање на неспорна готовност за решавање на меѓународни конфликтни ситуации и за таа цел учество во секакви хуманитарни мисии за
поддршка на мирот, демократијата и слободата, потоа, на регионален и билатерален план во поглед на добрососедството да се промовира, но исто
така и практикува, установен модел за надминување на меѓусебната недоверба, обезбедување на понатамошна доградба на концептот на
индивидуалните човекови права, како и развој на сопствениот систем на одбрана повикувајќи се на нормите и стандардите на Алијансата, се само
дел од предизвиците кои нашата држава треба, и е во можност да ги оствари преку нејзината квалификуваност. Колективната свесност за
способноста да се извршат ваквите круцијални задачи како земја-членка на НАТО, предизвикуваат на македонската ‘‘птица‘‘ недискутабилно да се
означи позиција во Северно-Атлантското ‘‘јато‘‘.
Согласно со досега изложените ставови, легитимно можеме да ја дадеме констатацијата дека Република Македонија поседува реални можности за
добивање на долгоочекуваниот прием во оваа безбедносна организација. За обезбедување на политичката, економската и безбедносната
благосостојба во Европа, неопходно е да продолжи процесот на интегрирање за да се зачува и унапреди идеалот за демократски општества кои
почиваат врз основните човечки вредности. За македонската ‘‘птица‘‘ ќе се создаде дополнителна поволност доколку Алијансата го прошири својот
‘‘лет‘‘ и кон пространствата на Западниот Балкан, но во секој случај, како иден веродостоен примерок на Северно-Атлантското ‘‘јато‘‘ - таа ќе
продолжи да ја искажува својата интероператибилност и неприкосновен интегритет и кредибилитет.

Второнаграден пишан текст/есеј - Ема Цигуљин

Македонија и НАТО во 2020 година
Mакедонските и другите лидери на Балканот се надеваат да ги видат сите балкански држави во
НАТО до 2020 година. Ова може да биде корисно за двете страни - за НАТО и за земјите во
прашање.
Прво, влезот во НАТО ќе помогне во вклучување на земјата во светските настани. Второ, влезот во
НАТО ќе ги спречи етничките тензии во Македонија, како и повеќето, ако не и сите, со албанското
население во земјата што е во корист на приклучување кон НАТО, а лидерите на нацијата се
плашат од бес од населението, ако земјата не успее или одбие да се приклучи во НАТО.
Приклучувањето на Македонија во НАТО, исто така, ќе ја гарантира безбедноста на Македонија, бидејќи земјите кои одлучија да се приклучат во
НАТО се заштитени од терористички напади, нуклеарни напади, и сајбер напади, што се должи на колективната безбедност креирана од НАТО. Со
приклучување во НАТО, исто така, ќе се олесни решавањето на проблемите во земјата.
Македонија како фактор на стабилност
Ова, исто така, ќе значи зајакнување на односите на земјата со други земји преку заеднички воени и други мисии, како и заштита од руската
експанзија.
Прием на Македонија во НАТО нема да биде од корист само за Македонија, но тоа, исто така, ќе придонесе за стабилизирање на тензиите во целата
Југоисточна Европа, и ќе постави пример за другите балкански држави како да ги помират напнатите односи еден со друг. Ова исто така ќе го
премости јазот помеѓу Република Косово, Албанија и Грција, со оглед дека сите овие ентитети се застапени во македонското население.
Македонија ќе придонесе за мирот во Југоисточна Европа, како што веќе испрати сили во Босна и Херцеговина во 2004 година (дел од операцијата
Алтеа, оваа мисија придонесе за безбедноста во Босна и Херцеговина) и, исто така, им дозволи на силите на НАТО да ја користат територијата на
Македонија како порта кон Косово во 1999 година. Македонија е, исто така, дел од КФОР (Косовски Сили), меѓународните сили одговорни за
надгледување на мирот во Косово по војната во Косово.
NATO and partner

countries - future challenges and what to
exp

ect?!

Македонија е веќе пример за решавање на конфликтите по мирен пат, како што е единствената земја која успеа да се одвои од Југославија без да
да земе учество во било која од војните по распадот на Југославија, директно или индиректно.
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НАТО треба да тежнееат Македонија да стане членка, бидејќи Македонија веќе има дадено свој придонес кон НАТО, и покрај својата мала воена сила
и има демонстрирано слика на земја подготвена да помогне во светските конфликти, па дури и со ограничено влијание. На пример, Македонија
учествуваше во мисијата ИСАФ во Авганистан и има испратено 3, 200 војници од 2002 година; што претставува значителен придонес кон мисијата.
Македонија, исто така, испрати војници да им помогне на американските сили во нивните воени операции во Ирак и, исто така, придонесе во
Привремените сили на ОН во Либан (УНИФИЛ), чија цел беше да се врати мирот во Либан со повлекување на Израелските Одбранбени Сили (1982
Либанската војна) и одржување на мирот.
Со овозможување на Македонија да се приклучи во НАТО, НАТО ќе покаже дека сака да ја обезбеди меѓународната безбедност насекаде; особено во
овие бурни делови во светот, и не само во силни, моќни, и богати земји, што оди заедно со нејзината политика на "отворена врата", што уште повеќе
ќе ја промовира сликата на НАТО.
Ако Македонија влезе во НАТО, тоа би можело да ги охрабри другите балкански земји и земјите во Југоисточна Европа да преземат чекори кон
демократијата, како и да ја поттикнат македонската влада да вложи понатамошни напори кон остварување на стабилност и демократски вредности.
Македонија веќе ја има докажано својата подготвеност да го направи ова со Годишната Национална Програма која е план за демократските реформи
во Македонија во поглед на економијата, војската и политиката. Исто така, Македонија ги демонстрираше своите демократски вредности со
аплицирањето за членство во Советот за човекови права при Обединетите нации. Во прилог на ова, многу различни народи во моментов
престојуваат во Македонија и државата успешно ја претставува секоја националност и етничка припадност подеднакво и се стреми да продолжи со
оваа политика како што е прикажано со Охридскиот рамковен договор; акцент на договорот се правичната застапеност и еднаковиот третман на
различното население. Членството во НАТО ќе ги зајакне овие пријателски односи во мулти-етничката популација, олеснувајќи го патот на Македонија
кон демократските цели.
Македонија, исто така, ја покажа својата желба да учествува во придонесот за создавање и одржување на светскиот мир преку соработка со други
земји во овој регион во обуката на воените сили во Авганистан и потврдувајќи идна соработка во мисијата ИСАФ.
Nom est omen
Единствената пречка за членство на Македонија во НАТО во 2008 година беше ветото на Грција, подржано со спорот за името. Оваа ситна пречка не
треба да биде причина за земја која толку заслужува членство во НАТО, како што е Македонија, да не се приклучи во НАТО Алијансата.
Овозможувањето на Грција да стави вето на членството на Македонија во НАТО ја загрозува НАТО политиката на "отворени врати", која наведува дека
на квалификуваните земји на крајот ќе им биде дозволено приклучување во Алијансата и овој спор треба да се реши што е можно поскоро. Грчкото
вето за Македонија, исто така, го загрозува суверенитетот на Македонија и и не смее да се дозволи Грција да поставува рестрикции на независна
држава.
Македонија докажа дека е достојна за членство во НАТО, со своето учество во НАТО и други воени операции, како и со своите чекори преземени со кои
се докажува дека земјата се стреми кон значајни позитивни реформи и едноставните спор со името не смее да го спречи нејзинато право на членство
или да ги намали нејзините напори. Овозможувањето на Македонија место во НАТО ќе ги зајакне независноста и суверенитетот на Македонија, но и
ќе спречи етнички тензии и ќе ги охрабри земјите во Јадранскиот регион да го следат примерот на Македонија во реформите.
Неуспехот да се признаат напорите на Македонија ќе резултира само со незадоволство на жителите на Македонија и етнички тензии, проследено со
чувствата на обесхрабрување на Балканските земји кон идна соработка и реформи, додека местото на Македонија во НАТО ќе го подобри чувството
на безбедност во Македонија; тоа ќе помогне да се продолжи со добрите односи меѓу различните етнички групи и ќе и даде на Македонија шанса да
го прошири своето влијание во меѓународните односи, што земјата се покажа желна тоа да го направи.

Третонаграден пишан текст/есеј - Христијан Конески

Македонија и НАТО во 2020 година
Денес се соочуваме со сложени и динамични промени во целиот свет. Светот се соочува со
ассиметрични закани и ризици. Во текот на деведесеттите години сите земји во регионот имаа
тежок период исполнет со конфликти низ целиот регион. Единствената работа која земјите ги
држеше силни и обединети е интеграцијата во ЕУ и НАТО. Во денешната глобализација,
финансиската меѓузависност беше загрозена со кризата во 2008. Закрепнувањето во финанскиска
смисла беше бавно и сите чекаа нетрпеливо да се случи. Потребата од безбедност, вклучувајќи ја и
финсниската безбедност не донесе до прагот на НАТО.
Во деведесетите години НАТО помогна стабилизирајќи ја ситуацијата и придвижувајќи не кон просперитет, посилни економии и демократии за
денес да станеме партнери. Стратешкиот концепт на НАТО е посилна безбедност и можности. Намалената безведност во некои делови на светот,
турбуленциите како и непредвидливите настани го направија овој концепт моќен и престижен. Република Македонија постојано ја дава својата
поддршка и придонес во светската стабилност и безбедност.
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Македонија географски се наоѓа во централниот дел на југоисточна Европа и има значајна улога поврзувајќи три контиенти: Европа, Азија и Африка.
Нашите соседни земји кои се дел од Алијансата не се само пример за нас, туку во исто време претставуваат и охрабрување. Нивното членство значи
потенцијално наше членство. Македонија е свесна за нејзината значајна стратешка позиција и се обидува да ги зајакне безбедносните реформи.
Секоја реформа во оваа смисла се имплеметира со посветеност и мудрост. Ние не се соочуваме со директни закани насочени кон нашата национална
безбедност но ваквите закани не треба да се исклучат имајќи ја во предвид географската позицја спомената погоре.
Овој параграф ќе го посветам на познатото македонско status quo. Според речникот Cambridge, status quo значи ситуација што постои во моментот без
никакви промени или непроменета ситуација. Но не би можел да се согласам со тоа затоа што мојата земја никогаш не престана да прави промени.
Во Мај 2003 во Тирана, Албанија, Македонија и Хрватска ја потпишаа повелбата наречена А3 за регионална соработка. Оваа повелба придонесе во
соочувањето со регионалните безбедносни проблеми, борбата против организираниот криминал и корупцијата како и безбедноста на границите.
Денес, оваа повелба е проширена со Босна и Црна Гора. Ние имаме наши војници, македонски војници, кои стојат рамо до рамо со војниците од
редовите на НАТО во мисијата ИСАФ. Покрај нашиот придонес ние бевме жртва на грчко вето во Букурешт. Па вистинската теза не е дали Македонија
сеуште има status quo. Вистинската теза е онаа за грчката согласност како condicio sine qua non за македонско членство во Алијансата. Но Македонија
не застана во Букурешт. Моите сограѓани се сеуште оптимисти. 80% од целото население го подржува членството, а тоа зборува многу за
издржливоста која македонците ја имаат.
Земјите од западен Балкан се клучниот играч што се однесува на стабилноста и е од фундаментална важност да бидат на вклучени во сите процеси.
Нашата иднина ќе не донесе поблиску до НАТО и ЕУ. Со новиот Стратешки концепт и научените лекции, Алијансата ќе биде посветена на земјите од
западен Балкан и нивните интеграциони процеси како и нивното потенцијално членство. Јас во наредните шест години ја гледам мојата земја како
еднаков член на Алијансата не само затоа што нашиот пат не води во таа насока но затоа што ние направивме многу, придонесовме и имавме
еднаква партиципативност во многу проекти. Потенцијалното членство треба да биде нашата награда и охрабрување. Многу млади луѓе веруваат
дека наскоро ќе ги почуствуваат бенефитите од придружувањето во Алијансата и нивните можности ќе бидат над сегашните.
Како млад човек кој живее во мала земја на Балканот, чуствувам дека е неопходно да се придружиме до поголемите семејства како НАТО и ЕУ. Како
еднаков член нашиот глас ќе биде во иста линија со многу европски земји и нашата репутација ќе порасне. Не само политичките преспективи но исто
така постојат и безбројни бизнис можности за македонските компании и во оваа смисла Евро-атлантскиот совет на Македонија „работејќи во детали“
го подготвува теренот најдобро што може.
Како што спомнав на почетокот на овој есеј – светот се соочува со криза. И светот слушна за терористите кои го нападнаа Чарли Хебдо во Париз но
светот мора да ја запомне храброста на францускиот полицаец кој се обиде да интервенира. Светот исто така знае за масовното убиство во
Универзитетот во Кенија каде 150 луѓе беа убиени. За да го сопреме ова ние мора да застанеме обединети како дел од Алијансата и да работиме
заедно кон мир, правда и демократија дури и во најтешките околности. Сите ние сме во ист брот. Мораме да се поддржуваме. Македонија го избра
својот пат, а неговото име е евро-атлатнска интеграција. Нашата земја ќе има силен партнер во НАТО и Алијансата.
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Essay contest/competition – “Macedonia and NATO in 2020”
30th April, 2015, ERA Center, Skopje
The Euro-Atlantic Council of Macedonia (ATA Macedonia) is a non-governmental organization which covers specific strategic area for the Republic of Macedonia
such as the euro-atlantic integrations and promotion of the euro-atlantic idea and values in our society. In order to affirm the political consensus that dominates
on this issue and is of state interest for the Republic of Macedonia, EACM unites people from diverse ethnic, political, intellectual and business profile.
Being the leading actor in the country for more than 10 years, the Euro-Atlantic Council of Macedonia is actively involved in the integration of the Republic of
Macedonia in the Alliance.
In its work for around two decades, the Euro-Atlantic Council of Macedonia is the main actor in the country for the public diplomacy of the issue of NATO and the
integration of the Republic of Macedonia in the Alliance.
The Euro-Atlantic Council of Macedonia has longstanding successful cooperation with the diplomatic missions in the country, the Government of the Republic
of Macedonia, the Ministry of Defence, the Ministry of Foreign Affairs, Secretariat for European Affairs, the Cabinet of the President of the Republic of Macedonia,
NATO Office in Skopje, the local self-government, as well as the media and the civil society.
Through its activities ATA Macedonia promotes full support of the democracy, human rights, civil society and the rule of law in the Republic of Macedonia.
The activities of the ATA Macedonia are well known on national, regional and international level.
ATA Macedonia is a member of the Atlantic Treaty Association, umbrella organization of 38 national chapters working in the Euro-Atlantic region and broader,
building support from the civil society for NATO and the Transatlantic cooperation, sharing the best practices among its members.
ATA gathers the current and the future leaders from the public and the private sector – including the areas of public policy and the academic environment, in
order to nurture the values grounded in the North Atlantic Treaty: democracy, freedom, peace, security and the rule of law.
The Euro-Atlantic Council of Macedonia regularly participates and contributes to the activities of the Atlantic Treaty Association on regional and international
level, and every year it takes part with its own delegation at the ATA General Assembly and ATA Council Meeting.
The Euro-Atlantic Council of Macedonia has its own offices which are the basis for organizing its entire national and international activities as well work on daily
basis.
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Through the years
In the past several years, the Euro-Atlantic Council of Macedonia has been very active in its work to raise the awareness among the young people in the Republic
of Macedonia about the importance and essence of NATO. Together with the Youth of EACM (YATA Macedonia), it develops projects which focus on the need for
the young people in the country to be introduced to what NATO is, how it works and on promoting the atlantic ideas and values.

Essay contest/competition – “Macedonia and NATO in 2020”
30th April, 2015, ERA Center, Skopje
The essay contest aims to encourage young researchers and students in the country to explore, to follow, to think, debate, and moreover to offer fresh ideas on
issues related to: the dynamics and the process of Macedonia's membership to NATO, increasing Macedonia's contribution to fully membership, but also after
the membership in NATO too.
Phases of the project:
Call for papers:
Official calls for submitting papers were published on the official website of the Euro-Atlantic Council of Macedonia www.atamacedonia.org.mk , and the two
most visited pages for publication of competitions and open calls - Fakulteti.mk and mladiinfo.com. In order to enhance transparency, the calls for participation
were sent to all state and private universities in the country. Also, the official calls were shared via Social Medias of the Euro-Atlantic Council of Macedonia and
YATA Macedonia.
Grading -Independent committee
In order to have transparent and independent assessments, essays were submitted to the office of the Euro-Atlantic Council of Macedonia where they were
numbered. After that they were sent for review to a three-member commission composed by:
- President of the Euro-Atlantic Council of Macedonia
- University professor
- A senior official from the Ministry of Defence of the Republic of Macedonia
Public promotion of the winners
In order to publicly announce and promote the winners, the Euro-Atlantic Council of Macedonia organized an additional event where the best three candidates
were awarded vouchers. All the other participants in the contest received a certificate of participation.
Publishing brochure
For the purpose of the project a publication will be issued including the best essays: the first three essays and one/two best essays from each university. The
other students beside the three awards will receive certificates. The publication will be printed in 100 copies and distributed to the relevant stakeholders.
As the final phase of the project with the aim of bigger public promotion, the Euro-Atlantic Council of Macedonia will issue the following brochure in which the
best essays will be published. The brochure will be printed out in 100 copies and distributed to all stakeholders: state and private universities, Government,
Ministries of Defence and Foreign Affairs, Secretariat for European Affairs, the NATO team in Skopje and NATO Public Diplomacy Division in Brussels.
Criteria for participation:
- Age: 19 to 28 years
- Macedonian citizens or foreign nationals enrolled in one of the public or private universities in the country
- Undergraduate, Master or PhD students with an interest and knowledge of security issues, international relations and NATO
Awards:
The three top-ranked essays were awarded with cash prizes (in the amount of 150 Euros - first prize, 100 Euros - second prize and 50 Euros - third prize), and also
they will be shortlisted to visit NATO headquarters in Brussels in September.
NAT
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Each participant received a certificate of participation.
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es and what to expect?!

First prize – Antoaneta Ristoska

The contributing potential of the Macedonian bird
during flight to, and in the cluster of the North
Atlantic Alliance
Could you ever imagine your own existence being decant into a form of a bird - youngling, which it had just started to learn the techniques of flying to conquer
the spaces of life? Can you imagine later on, that your wings are cut and you're faced with the inability to continue your life in a world where other maximally
exalt and glorify theirs? Now, will you able to find the serum against the revolt and pain when you realize that these imaginary and metaphorical situations are
the actual reality where the wholesome Macedonian society is living on the Euro-Atlantic political grounds? A cure, which unfortunately it also represents the
wound itself that we had been inflicted with seven years ago during the Bucharest NATO Summit, on April 3, 2008. The blockade for a membership in the world's
largest military-political alliance for collective security which it was imposed on Republic of Macedonia, was an ultimate intersector of the wings of this ''bird''.
So crippled to reflect its intrinsic beauty and potential that it carries, it seems that the Macedonian “bird” and its “flight” to the heights of European and
Euro-Atlantic structures will be retained only at the level of abstract purpose, destitute of any realization. But will the recent testimonials of members of the
North Atlantic “cluster” for top “flights” in Macedonia’s democratic, economic, security and political sphere, provide a possible retrieval of our country’s “wings”
from those who managed to cut them seven years ago? And how much will amount our achievements by their use, over the Euro-Atlantic sky?
Considering the cardinal importance of the North Atlantic Alliance as the largest security organization that advocates for the protection of freedom, territorial
integrity and social values of its Member States, it is understandable the tendency of our state to direct its universal progress towards
obtaining its membership. By gaining status as a member country of NATO, Macedonia will undoubtedly represents a country that has visible credibility, solid
value system, high security and reliability, and alongside with favorable economic climate will be a genuine target of interest to foreign investors. Our efforts to
achieve this goal and vision are more than evident, and date back to 1995 when on November 15 our country acceded the program, Partnership for Peace” and
also had joined the North Atlantic Cooperation Council. Ever since then, Macedonia has been demonstrating its commitment and dedication to cultivating ideals
and interests of the Alliance through participation in numerous projects, such as: inclusion in the PfP Planning and Review Process (PARP), giving assistance and
support to refugees from the Kosovo war (March/June 1999), the pursuit of the multinational command-staff exercise ,,SAVIOR '96”, the final practical part of
the exercise ,, SAVIOR '97”, and as the most important of its kind – exercise „Co-operative Best Effort ’98“.1 In the extensive archive of supportive activities, one
of the most significant moves that our country had made was the participation of military personnel in international forces in Afghanistan in 2002. Twelve years
of continuous work and dedication had been given by over 2700 officers, NCOs and soldiers of the Army of Republic of Macedonia, and this number in the last
years of their actions continued to rise to the striking level of 4% of active military personnel that the Macedonian Army holds! These information denote more
than solid arguments for the efforts of the Republic of Macedonia to ensure lasting peace and stability, as a basic postulate of the North Atlantic ideology.
Furthermore, we continued to demonstrate our loyalty by promoting the innovative Smart Defence concept that NATO Secretary General arose on the Munich
Conference, back in 2011. This concept initially meant more efficient use of military budgets by forcing multinational concept. Thus, the efficient use and
management of resources, the reduced costs, and the effect of doubly increased coordination between the allies, allowed with the same amount of finances to
be achieved greater effects on the security of citizens.2
We expressed again and again our interest and willingness to share our own values in promoting and implementing the strategies of the Alliance, both in its
target areas, and in our society. Macedonia has realized the universal vision where each citizen can fully enjoy their natural right for freedom, breathe the air of
democracy supported by a strong institutional system, and to feel the benefits of enhanced market economy. There is not a single argument for our country to
be prohibited its position in the Euro-Atlantic family of democracies, which by the way, ,,de-jure” it owns, thanks to the positive assessments of the Alliance for
the continuous contributions given in its missions. But why then we are not allowed ,,flight’’ in the heights of the Euro-Atlantic space, in NATO’s “cluster” when
we crystal-clearly express our potential as a country aspirant?
For finding an answer to the question, it is necessary to refer to the recent activities carried out for the North Atlantic Alliance assistantship under baton of our
country, as an indicator of the success of the Macedonian interoperable capacities and knowledge that they gained on the road to getting an Alliance
membership. Macedonia continuously manifested its strong commitment to supporting and fulfilling NATO values, and this was clearly demonstrated in the
long-term contribution to the ISAF mission. These activities were of great benefit both for the Alliance, and the internal development of our country. The
participation in numerous military operations caused the security sector of our country to be elevated with better knowledge for development of a quality
defense reform, and consequently of highly competent operational capabilities. This unambiguously shows that Macedonia comprehends the Euro-Atlantic
values and implements them in its functioning as well, because by investing in building a better security system inside - we contribute to the establishment of
lasting stability and peace globally! The veracity of our actions are perceived by the fact that, despite Macedonia was vetoed by the southern neighbor in trying
to join the NATO membership at the Bucharest Summit in 2008, we still have remained consistent in our efforts and further contributions achieving the
objectives of the Alliance.

1 Стр. 2628 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 51, 17 октомври 1998
2 http://atamacedonia.org.mk/mk/media-centar/govori/182-2011-11-30-08-43-31
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This was clearly proven through another participation with enormous military capacity in the mission ,,Determined support” which began to be implemented
just this year. It becomes more than evident that Macedonia is not a state that allows the size of grid references to be reflected in the size of its credibility and
integrity shown at investments in cooperation with NATO. Our contribution to the Alliance will not exhibit any signs of slowing down in its intensity, while
bravely walk to a rightful membership.
On the other hand, it is also necessary to have in mind the obligations and responsibilities to bear after a possible integration into NATO. Demonstrating the
undeniable willingness to solve international conflicts thus participation in humanitarian missions for support of peace, democracy and freedom, then to
promote, but also practice established model to overcome mutual distrust regarding good neighborly relations, providing a further extension of the concept of
individual human rights on regional and bilateral level, and development of its own defense system drawn by the norms and standards of the Alliance, are just
few of the challenges that our country needs, and it is able to achieve through its eligibility. The collective consciousness about our ability to perform such crucial
tasks as a member of NATO, cause for the Macedonian “bird” to be incontestably marked a position in the North Atlantic “cluster”.
According to the so far exposed positions, it is legitimate to give the conclusion that the Republic of Macedonia has realistic possibilities for obtaining the
long-awaited admission to this security organization. In order to provide political, economic and security well-being in Europe, it is necessary for the integration
process to continue, so it can preserve and promote the ideal of democratic societies founded on the basic human values. For the Macedonian “bird” there will
be an additional advantage if the Alliance expands its “flight” onto expanses of the Western Balkans as well, but anyway, as a future credible sample of the North
Atlantic “cluster” - it will continue to express its interoperability and undisputed integrity and credibility.

Second prize – Ema Ciguljin

Macedonia and NATO in 2020
Macedonian and other Balkans leaders are hoping to see all Balkan countries in NATO by 2020. This may
be useful for both sides - NATO organization and the countries in question.
First of all, entering NATO would help the country’s involvement in the world events. Second, entering
NATO would prevent ethnical tensions within Macedonia, as most, if not all, of the Albanian population of
the country is in favor of joining NATO, and the nation’s leaders fear the outrage from the population if
the country fails to or refuses to join NATO.
Macedonia joining NATO would also guarantee safety of Macedonia, as the countries that have decided to join NATO are protected from terroristic attacks,
nuclear attacks, and IT attacks, due to the collective security NATO was created for. Joining NATO would also alleviate resolving the problems within the country.
Macedonia as a Factor of Stability
This would also mean strengthening the country’s relationships with other countries via common military and other missions, as well as protection from Russian
expansion.
Macedonia’s admission to NATO wouldn’t be beneficial just for Macedonia, but it would also contribute to stabilizing tensions in the whole southeastern Europe
and it would set up an example for other Balkan countries to patch up the tense relationships with one another. This would also bridge the gap between the
Republic of Kosovo, Albania and Greece, as all of these entities are represented in Macedonian population.
Macedonia would contribute to the peace in southeastern Europe, as it had already sent out forces to Bosnia and Herzegovina in 2004 (part of the operation
Althea; this mission has contributed to the safety and sustention of it in Bosnia and Herzegovina) and it had also allowed NATO’s forces to use Macedonia’s
territory as a gateway to Kosovo in 1999. Macedonia is also a part of the KFOR (Kosovo Forces), the international Forces responsible of the observance of peace
in Kosovo after the Kosovo war.
Macedonia is already an example of solving conflicts peacefully, as it is the only country that managed to separate from Yugoslavia without partaking in any of
the wars following the breakup of Yugoslavia, directly or indirectly.
NATO should be eager to have Macedonia join, since Macedonia had already contributed to NATO, despite its small military and demonstrated the image of a
country willing to help out in worldly conflicts, even with limited influence. For example, Macedonia had participated in the ISAF mission (International Security
Assistance Force) in Afghanistan and had sent 3, 200 troops since 2002; which is a significant contribution to the mission.
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Macedonia had also sent out troops to help out U.S. forces in their war operations in Iraq and had also contributed in United Nation’s Interim Force in Lebanon
(UNIFIL), the goal of which was to restore peace in Lebanon by confirming withdrawal of Israeli Defense Forces (1982 Lebanon War) and maintaining this peace.
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By allowing Macedonia join it, NATO would prove that they want to secure International security everywhere; especially in these tumultuous parts of the world,
and not just in strong, powerful, and wealthy countries, and therefore go along with its “open door” policy, which would further promote NATO’s image.
If Macedonia joins NATO, this could encourage other Balkan countries and countries southeastern Europe to take steps towards democracy, as well as encourage
Macedonian government itself to push further to stability and democratic values. Macedonia has already proven its willingness to do this with the Annual
National Program which is a blueprint for democratic reforms in Macedonia in regard of economy, military and politics. Furthermore, Macedonia has demonstrated its democratic values by applying for a membership in the United Nation’s Human Rights Council. In addition to this, many different nations are currently
residing within Macedonia and the country has been successfully representing each nationality and ethnicity equally and strives to continue with this policy as
shown with the Ohrid Framework Agreement; the emphasis of the agreement being on the fair representation and equal treatment of the diverse population.
Membership of NATO would strengthen these friendly relationships in the multi-ethnical population, accelerating Macedonia’s way towards the democratic
goals
Macedonia has also shown its eagerness to participate in contributing to the creation and maintenance of the global peace with cooperating with other
countries in the Adriatic Region in training the Afghan Military Force and confirming future cooperation in the ISAF mission.
Nom Est Omen
The only obstacle for Macedonia’s membership in NATO in 2008 was Greece’s veto which was backed by the Name dispute. This petty hindrance shouldn’t be a
cause for a country so deserving of a membership in NATO, such as Macedonia, to not join NATO Alliances. Allowing Greece to put a veto on the membership of
Macedonia in NATO imperils NATOs “open-door” policy that states that qualified nations would eventually be allowed in the alliance and this litigation should
be resolved as soon as possible. Greece’s veto on Macedonia also jeopardizes Macedonia’s sovereignty and Greece shouldn’t be allowed to give restrictions to an
independent country.
In conclusion, Macedonia has proved itself worthy of membership in NATO, with its participation in NATOs and other military operations, as well as with its steps
taken that proves that the country is striving towards important positive reforms and a simple name dispute should not preclude its right to the membership or
diminish its efforts. Allowing Macedonia a place in NATO would substantiate Macedonia’s independence and sovereignty, as well as prevent ethnical tensions
and encourage countries in Adriatic Region to follow Macedonia’s example to reforms.
Failure to recognize Macedonia’s efforts would only result in dissatisfaction of Macedonia’s residents and ethnical tension, followed by the feelings of discouragement of Balkan countries towards future cooperation and reforms, while Macedonia’s place in NATO would improve the feelings of safety within Macedonia;
it would help continue the good relationships between different ethnicities and give Macedonia a chance to expand its influence in the world affairs, that the
country has authenticate itself eager to do.

Third prize – Hristijan Koneski

“Macedonia and NATO – 2020”
Today we are facing with complex and dynamic changes through the world. The world is facing with
asymmetric threats and risks. Back in 90s all the countries in the region had a difficult period fulfilled
with conflicts throughout the whole region. The only thing that can keep them strong and united is the
EU and NATO integration. In today’s globalization the financial interdependence was infringed with the
2008 crises. The financial recovery was slow and everybody was waiting for it to happen. The necessity of
security, including financially, led us to the NATO’s door.
Back in 90s NATO helped stabilizing the situation and pushed us towards prosperity, stronger economies and democracies. Today, we came to the stage and
we became partners with NATO. The strategic concept of NATO is stronger security and opportunities. The insecurity in parts of the world, conflict turbulences
and unpredictable events made this concept powerful and prestigious.
Republic of Macedonia continuously is giving its support and contribution to world’s stability and security. Geographically, Macedonia is in the central part of
the South East Europe and has important role connecting three continents: Europe, Africa and Asia. Regarding the surroundings, our neighboring countries
that are part of the Alliance are not just role model, but they are also an encouragement for us. Their current membership means potential membership for
Macedonia as well.
Macedonia is aware for its important strategic position and it is trying to strengthen the security reforms. Every reform in this regard is implemented with
commitment and wisdom. We are not facing with direct threat towards our national security, however, this kind of threats should not be excluded taking into
consideration the geographical position mentioned above.
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This paragraph brings me to the famous Macedonian so called status quo. According Cambridge dictionary, status quo means a situation that exists now,
without any changes. But I could not agree to that since my country did not stop to make changes. In May 2003 in Tirana, Albania, Macedonia and Croatia signed
the A3 for regional cooperation. This Charter contributed in challenging the regional problems of security, fight against organized crime and corruption, as well
as security of borders.
Nowadays it is expanded with Bosnia and Montenegro. Furthermore we have our solders, Macedonian solders that stand shoulder to shoulder with NATO
soldiers in Afghanistan making my country the forth county in the world per capita as contributor to the NATO forces in ISAF. Besides our contribution we were
a victim of a Greek veto in Bucharest. So the real thesis is not that Macedonia holds status quo. The real thesis is that the Greek approval is condition sine qua
non for Macedonian membership in the Alliance. But Macedonia did not stop in Bucharest. My fellow citizens are still optimist. 80% of population supports the
membership and that speaks a lot about the persistence that Macedonians have.
The Western Balkan is the key pillar regarding the stability and it is of crucial importance to be on the Board. Our perspective in 2020 is clear and could be
envisaged. Our future will bring us closely to NATO and the EU. Under the new Strategic Concept, and the lessons learned the Alliance will be committed to the
Western Balkans and their integration processes and their further inclusion is not excluded. Personally, in six years, I see my country as an equal member of the
Alliance not just because our path is necessary to NATO, but also because we did a lot, and we were equal contributors and we had an equal involvement in many
projects. Potential membership status should be our reward and encouragement.
Many young people believe that they will feel soon the benefits of joining the Alliance and their perspectives will be beyond the current ones. As young person,
living in a small country on the Balkans, I feel it is necessary to join to some family as NATO and the EU. As an equal member our vote will be in the same line
with many European countries and our reputation will grow. Not just the political background but also there are business possibilities for Macedonian
companies and in this manner the Euro-Atlantic Council of Macedonia is “working into the weeds” preparing the field the best they can.
As mentioned on the beginning of this essay, the world is facing crises. And the world hears a lot about the terrorists who attacked Charlie Hebdo in Paris, but
the world remembers the Paris police officer who saved him. The world knows about the muss murder at the Kenyan University where 150 people were killed.
In order to stop this we must be united as part of the Alliance and work together towards peace, justice and democracy even in the most severe of circumstances.
We are all in the same boat. We have to support each other. Macedonia has chosen its path and its name is Euro-Atlantic Integration. Our country will have a
strong partner in NATO and its Alliance.
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