ГРАЂАНСКИ МАНИФЕСТ ЗА

ЕВРОПСКУ МАКЕДОНИЈУ

Данас се над Македонијом не рађа сунце слободе. Данас нам сунце
залази. Постаје мрачно и мрак нас обавија. Тешка пропагандна
магла земљу нам покрива. Успаваност нашег разума произвела је
хиљаде политичких монструма. Они користе нашу равнодушност да
би сисали крв нашој тешко стеченој држави. Користе наш страх и
нашу малодушност да газе наша права и слободе.
Поштоване грађанке и грађани!
Ви, који желите да живите у европској, а не у некаквој неолитској,
библијској или античкој Македонији, придружите нам се у борби
против окупатора наше свести и савести!
Наша борба је за обнову достојанства грађанина. Наша борба је
против политичара који говоре о европеизацији и борби против
корупције, а спроводе букефализацију и корумпирају медијуме,
судије, академике и ректоре. Наша борба је против наводних
демократа који одлучују иза затворених врата. Наша борба је
против народних плаћеника који су храм демократије претворили у
срам демократије! Наша борба је против властодржаца који
свакодневно злоуптребљавају име Македоније за личне,
фамилијарне и партијске интересе. Наша борба је против наводних
бораца за име и идентитет, који дају аргументе грчим
националистима, а од нас праве заробљенике мржње према свим
Грцима. То су исти „борци“ који се појављују као грчки сведоци у
судским пресудама против наше државе, а милионске казне
плаћамо сви ми.
Драги грађани и грађанке,
Ми нисмо наивни! Не пијемо „грчку“ нафту, нити пијемо „шведско“
млеко од домаћих крава! Знамо шта хоћемо, а шта нећемо. И имамо
права да се боримо против свих што онемогућавају нашу
интеграцију у ЕУ.
Не желимо изолирану и провинцијализирану Македонију! Желимо
државу у којој ће владати право, а не самовоља партијских деспота.
Желимо државу у којој ће грађани и грађанке моћи слободно бирати
и бити бирани, без страха да ће их погодити метак на гласачком
месту.

Не желимо државу у којој се буџетска средства троше за партијско
рекламирање и манипулисање јавности, а не за решавање проблема
грађана. Доста нам је корумпираних газди медијума и преплашених
новинара послушника. Доста нам је партијских мегафона који нас трују
теоријама заговора, свакодневно једу бурек и, у име народа, колениче
пред „пастиром“. Не желимо плаћати приредбе у 100 корака нити
препород у 100 кампања! Не желимо да је буџет тајне полиције већи
од буџета за смањивање сиромаштва и незапослености. Не желимо
јавну администрацију која, уместо грађанима служи партијским
врхушкама. Не желимо културну политику сведену на инструмент
политичке манипулације и националистичке демагогије. Не желимо да
уместо метрополе културе, Скопље буде некропола кича!
Поштоване грађанке и грађани,
Не заслужујемо политичаре за које су млади, студенти, земљорадници,
стечајни радници и пензионери само „циљна група“. Не заслужујемо да
живимо у страху од „ харача“ којим се драконски кажњавају ситни
прекршаји јавног реда и мира. Не заслужујемо власт којој аплаудирају
квази невладина удружења финансирана од стране власти. Не
заслужујемо власт која пред камерама сади дрвца која не хватају
корен и не листају. Не заслужујемо камере у болницама нити болничке
собе, које не испуњавају ни затворске стандарде. Не желимо власт која
нам улази у спаваће собе и дели жене на „чедоубице“ и „живородиље“.
Не треба нам власт која троши десетице милиона еура на спотове и
споменике да нас убеди да нисмо они који јесмо и да ћемо бити оно
што власт мисли да требамо бити. Не треба нам власт која говори о
националном јединству, а ствара нове националне и верске раздоре.
Не треба нам власт иза чијег се родољубља крије самољубље,
славољубље, среброљубље и властољубље.
Поштовани грађани и грађанке Европске Македоније!
Наша борба је борба за грађанско јединство, изграђеног на
принципима који надмашују етничке страсти. Наша борба је за
демократско друштво у којем ће носитељ суверенитета бити грађанин,
а не етнички, верски и партијски колективитети контролисани од
вождова. Они владају нама тако што уместо да граде мостове – копају
јаркове.
Срцем и разумом придружите нам се у походу ка Европској
Македонији!
Живела Европска Македонија!
Скопље, 1 фебруар 2009 година

Уколико желите да нам се придружите, пошаљите поруку на: gem@sonet.com.mk
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