ФАКТИТЕ НЕ СЕ ТОЛКУ РАСТЕГЛИВИ
одговор од Владимир Милчин на писмото од Панде Колемишевски

Се надевам, господине Колемишевски, дека го регистриравте објавувањето на вашиот
текст „Отворено општество – затворени пари“ на официјалната страница на ФИООМ на
интернет.
Јас многу внимателно го прочитав вашиот текст и би сакал само да ви укажам на
неколку моменти:
1. За да не се случи да не го добиете одговорот на вашето најавено второ барање за
50 до 60 тони рото-хартија, неопходно е, согласно процедурите на ФИООМ, барањето
да го поднесете на пополнет формулар за аплицирање за институционален грант.
Формуларот и упатството за пополнување можете да го најдете на истава вебстраница;
2. Вашето прво барање беше разгледувано и одбиено на седницата на Управниот
одбор одржана на 26 јуни 2010 година во Берово;
3. Џорџ Сорос не ѝ ставил на располагање на ФИООМ 812 илјади евра од Ургентниот
фонд, како што тврдите вие. Џорџ Сорос создаде Ургентен фонд во износ од 100
милиони американски долари за 19 земји во кои спаѓа и Македонија. За тој фонд
одлучува посебен комитет со седиште во Будимпешта, врз основа на предлог-проекти
кои доаѓаат од националните фондации во 19-те земји. Тој комитет одобри точно 742
илјади евра за проектот на ФИООМ со кој беше обезбеден школски прибор за 19.704
деца за две учебни години. Приборот се набавува и дистрибуира на почетокот на
секое полугодие. Ова се фактите и вашата клевета за „наводно купување“ и
прашалникот во заградата не можат да ги испаколичат;
4. Што се однесува за помошта за печатените медиуми во деведесеттите години,
морам да ве потстетам, г-не Колемишевски, дека токму изданијата на НИП „Нова
Македонија“ беа првите кои добија помош од ФИООМ за набавка на рото-хартија во
периодот кога недостигот се закануваше Македонија да остане без печатени медиуми.
Морам да ве потстетам и дека репарираната машина за печатење беше набавена за да
се надмине монополот во печатењето весници кај нас и таа беше дадена на
печатницата „Европа 92“ во Кочани. Нејзините услуги и поволности не ги користеше
само „Дневник“. А „Дневник“ беше помогнат со грант и со бескаматен заем за кој еден
од основачите на весникот го заложи својот стан. Патем биди речено, бескрајно сте ја
пресолиле помошта за „Дневник“ кога тврдите дека за него биле дадени неколку
милиони марки. А за тоа дали „Дневник“ бил формиран во кабинетот на „министерот
на полицијата“ Фрчковски вие бездруго знаете повеќе од мене;

5. Клевета и подметнување е вашето тврдење дека со Дискрециониот фонд на ФИООМ
располага Извршниот директор. И со тој фонд располага Управниот одбор. Некој гадно
ве излажал или вие сте се лизнале на сопствената меморија од времињата кога бевте
моќник во НИП „Нова Македонија“;
6. Цифрата за која инсинуирате дека им е ставена на располагање на пет-шестмина
всушност е буџетот на потпрограмата ГЕМ, во која само една компонента
претставуваат активностите на граѓанската иницијатива ГЕМ. Значи, 310.000 евра е
цифрата која се состои од 140.557 евра за мали грантови за 19 НВО ширум
Македонија, 64.218 евра за опремување и одржување на Клубот ГЕМ во Старата
чаршија, 20.375 евра за објави во весници, 17.069 евра за дебати/проекции/промоции
организирани од ГЕМ , 12.004 евра за истражување за политичката култура кое ќе
биде јавно презентирано во јануари 2011 година и тн. Можеби овие цифри ќе ви
помогнат да разберете дека ве/сте се наместиле кога тврдите дека фондацијата дава
500.000 евра за новинари и дека им дала 310 илјади евра на располагање на
иницијаторите на ГЕМ. За буџетот за медиумите добивте подробно објаснување во
мојата изјава за медиумите.
Забелешка: За политичките прашања и разлики (името, ЕУ, НАТО, Вевчани) можеме да
полемизираме преку медиумите. Јас во колумната во „Шпиц“ (достапна и на вебстраницата на ГЕМ), вие во „Бизнис“. Секако и во другите медиуми заинтересирани за
тоа.
Владимир Милчин

