Почитуван претседател на Собранието г. Џафери,
Почитуван претседател на Владата г. Заев,
Почитувани претставници на законодавната, судската и извршната власт,
Почитувани претставници на верските заедници,
Почитувани поранешни и актуелни колеги омбудсмани и медијатори,
Почитувани екселенции и претставници на меѓународните организации и тела,
Почитувани медиуми, пријатели од невладиниот сектор, драги гости,
Со особена радост Ве поздравувам сите овде присутни на овој за нас голем ден,
кога одбележуваме дваесет години постоење на институцијата Народен правобранител
на Република Македонија.
Како Народен правобранител и прв човек на оваа институција, која веќе
четиринаесет години ја предводам, особено сум горд што останав доследен на мојата
мисија – заштита на слободите и правата на граѓаните, а притоа справувајќи се со сите
промени и потешкотии кои годините изминати ги носеа.
Во 2004та година, ми беше дадена довербата да застанам на чело на оваа
национална институција, што за мене беше голема чест, но и одговорност. Понесен од
ентузијазам и енергија, се вложив целосно и мислам дека успеавме да станеме зрела,
стабилна и општествено потребна и полезна институција. Но, овој успех не е само мој,
туку на сите кои работат во институцијата и кои вложија и вложуваат труд, знаење,
енергија и емоции за институцијата да биде тоа што е денес.
Низ целиот период на развојот на институцијата се соочувавме со бројни
предизвиции и поминавме низ многу премрежја.
Да се биде Народен правобранител во плурално општество, како што е нашето
е повеќе од предизвик, а за мене особено, затоа што на чело на институцијата дојдов
после конфликтен период. Моето тогашно главно прашање што си го поставував, а на
кое требаше да дадам одговор, најнапред пред себе, а потоа и пред сите останати
беше, како да се справам со различностите, а притоа да бидам прифатен од сите и да ја
стекнам довербата кај сите?! Бев исправен пред предизвик и имав задача, од една
страна да ја унапредам институцијата, а од друга страна да покажам и докажам дека
тука сум за сите граѓани подеднакво.
Мојата посветеност, храброст, па дури и пркос, како и посветеноста на
вработените, сметам дека дадоа резултати, пред се меѓу граѓаните, а полека со нашата
умешност и трпение успеавме да ги убедиме и институциите, кои иако на почеток
негодуваа, сепак во име на професионалноста и правичноста не прифатија.

Така растевме и созревавме, се боревме и им пркосевме на неизвесностите,
одговарајќи на мотото зад кое стоиме, да им помогнеме на сите граѓани како на
полесен начин да ги остварат своите слободи и права, а јавната администрација да
прерасне во вистински сервис на граѓаните, со цел унапредување на односот помеѓу
јавната администрација и граѓаните.
Но, не бевме само заштитници, туку и промотори на човековите слободи и
права, иако во Законот немавме таков мандат. Сепак и на ова поле постигнавме
напредок, најпрвин преку разни проекти поддржани од нашите меѓународни пријатели,
а со новите измени добивме мандат и да ги промовираме човековите слободи и права.
Во годишните и посебните извештаи, во нашите истражувања и информации,
опфативме конкретни состојби, кои низ работата сме ги утврдиле како посебно важни
за општеството, понекогаш и со реакции и преостри критики за функционирањето на
јавната администрација и системот, особено за неговите изместени вредности. Сепак,
јас сум убеден дека истите придонесуваат за унапредување на квалитетот на живеење
на сите граѓани, како и за владеењето на правото.
За развојот на институцијата во изминатите две децении, сведочи и
публикацијата која по овој повод ја издадовме, а која содржи значајни моменти од
работата на Институцијата.
Почитувани присутни,
Соработката, добрата комуникација и довербата се основа за напредок и успех,
вредности кои понекогаш беа разнишани, а веќе полека но сигурно се враќаат.
Во оваа пригода изразувам благодарност до претседателот на Собранието, г.
Џафери, кој не само што го поддржа овој настан, туку и ја подобри комуникацијата со
институцијата, со што придонесува институцијата да го добие местото што и припаѓа.
Истовремено, голема е поддршката и на претседателот на Владата, г. Заев, кој
лично се залага и не уверува дека она што го работиме ние, Владата сериозно ќе го има
предвид и ќе го примени во пракса со цел надминување на системските слабости.
Почитувани присутни,
Искрено чуствувам дека низ годините полека, но сигурно растевме и се
етаблиравме како национална институција. И во таа насока ќе продолжиме. Секогаш ќе
бидеме тука и за сите подеднакво.
Ви благодарам на вниманието

