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ПИСМА
ГЛАС НА ЈАВНОСТА

Рубриките ФОРУМ и ПИСМА ја отсликуваат на-
шата отво  реност кон јавноста. Овде автен тично 
об  ја ву ваме и текстови кои не се во со гласност со 
нашата уредувачка политика.

ОПШТЕСТВОТО ,  СЕМЕЈСТВОТО
И  ЖЕНИТЕ  СТАВЕНИ  ПРЕД  ИЗБОР

Здружение за еманципација, 
солидарност и еднаквост 

на жените на РМ - ЕСЕ
Акција Здруженска

Информациите и предлозите околу измените во ра бот-
ното законодавство се повод да укажеме на можните 
последици од нивно евентуално прифаќање и усво ју-

вање.  
Понудените решенија, особено во делот на скратувањето 

на породилното отсуство, дополнително ја влошуваат и така 
тешката положба, како на вработената, така и на невра бо-
тената жена.

Породилното отсуство како право, главно, го користи вра-
ботената жена во интерес на подигање на детето. Жената во 
вкупната вработеност е застапена со 40 отсто, наспроти го-
лем број жени кои не го остваруваат ова право, заради не-
вработеноста или засновањето на работниот однос во воз-
раст кога е завршено раѓањето на децата. 

Спроведувањето на едно вакво рестриктивно право не е 
обезбедено со соодветни установи, кои би им биле достапни 
на родителите воопшто, а особено на младите, со потребите 
за згрижување на децата во времето во кое тие се на работа. 
Сегашните законски одредби овозможуваат згрижување на 
деца со деветмесечна возраст, во ограничен капацитет од 
околу 10.000 места во јавните установи, што наспроти околу 
27.000 раѓања годишно, ќе претставува значаен проблем на 
семејството, а главно на жената - мајка. Воедно, во нашата 
земја не е уредена можноста за доење на работно место, со 
што вработената жена ќе биде принудена да го прекине 
доењето спротивно на препораките на Светската здрав-
ствена организација и УНИЦЕФ. Ова може да има дале ку-
сежни последици по физичкото и по менталното здравје, 
како на мајката така и на детето.

Истовремено, ова ќе претставува посредно ограничување 
на правото на работа на младите жени, кои не го оствариле 
своето репродуктивно право, а се потенцијални кориснички 
на породилно отсуство. Исто така, влијае и врз правото на 

слободно одлучување за создавање деца и на двата пола 
подеднакво, што има директна импликација врз развојот на 
македонското општество. 

Со последниот предлог за намалување на породилното 
отсуство ќе се префрли обврската на државата за обез бе-
дување репродукција и грижа за населението, на товар на 
семејството, односно жената, која и во сегашни услови, за-
ради фактичката дискриминација е осудена сама да го по-
несе товарот за негување на детето како најчеста корисничка 
на породилното отсуство. 

Во услови на забрзано стареење на населението и значаен 
одлив на младо население, односно подмладокот на кој не 
може да се смета во иднина, од посебен интерес на опш-
теството е дефинирањето на националните интереси на Ре-
публиката преку демографско планирање и планирање на 
семејството.

Од определувањето на највисоките државни органи за 
основните претпоставки врзани со интересите на ова опш-
тество за биолошката репродукција, ќе зависи уредувањето 
на овој проблем со соодветно решение во законодавството 
и воведувањето родителско право, како едно од можните 
решенија кое ќе ги одразува интересите на мажите и на 
жените, подеднакво.

Конечно, ваквите измени ќе доведат до ограничување  и 
оневозможување на основните човекови права, особено чо-
вековите права на жените, предвидени со Уставот на Ре-
публика Македонија, како и меѓународните документи чиј 
потписник е РМ. 

СТРАВ  ОД  ИСЕЛЕНИЦИТЕ  ДА  НЕ  И
ЈА  КРОЈАТ  СУДБИНАТА  НА  МАКЕДОНИЈА

Сите ние заедно (и внатре и надвор од Македонија), 
верувам се согласуваме дека "скроеното" од вла де-
јачката коалиција, во најмала рака е ПРОЅИРНО! Па, 

дури и на оваа (не)пристојна далечина (20.000 км) ви се гади 
од вулгарноста (под проѕирното), која можете да ја пре-
познаете. Па, така еве дознаваме дека "добитната ком би-
нација" (коалицијата СДСМ + ДУИ) "гордо" го одби предлогот 
за промена на Законот за гласање на иселениците. За жал, 
ништо не значеа многубројните аргументирани укажувања 
дека се работи за едно од основните човекови права (право 
на глас), дека тоа е практика во многу демократски земји. 
Дури и препораките на Советот на Европа од Стразбург, не-

посредно по парламентарните избори 2002 година, не 
значеа ништо за денешнава власт. Над сите овие човечко - 
морални и длабоко праведни аргументи надвладеаја са     мо 
личните интереси и локалната малограѓанска исфрус три ра-
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ност на "мртвите души", кои веќе поодамна не ги пре поз-
наваат вистинските вредности на живеењето. Надвла   деа на-
лудничавиот курс на поранешните комунисти и на сегашните 
терористи, кои од Македонија направија земја на побегнати, 
прогонети, непожелни и маса сиромашни луѓе. Нам, далеку 
од Македонија, ни останува да се надеваме, и да веруваме 
дека визијата за Македонија како демократска земја со исти 
права за сите нејзини државјани, ќе се оствари, за доброто 
на сите нас заедно. Во секој случај, нашата борба за ос тва-

рувањето право на глас (на прагот на XXI век) продолжува.
Веруваме дека некој во Македонија ќе ја разбере, и до крај 
ќе се заложи за оваа "привилегија" (право на глас ) за нас 
иселениците! 

Сузана Чесмаџиска, 
активист на Македонската 

заедница Мелбурн, 
Австралија

ГЕОРГИЈА  КАСТРИОТ  ПО  ПОТЕКЛО  
БИЛ  МИЈАК

Димитрија Брезовски, 
Гостивар

Повод да се јавам во Вашиот ценет неделник е настапот 
на гостинот Н.Н. на Телевизија "Сител" на 7.12. 2004 во 
18 часот, а во врска со потеклото на Скендербег, кој 

искажа една невистина за неговото наводно албанско по-
текло, а не кажа кои извори ги користел. Имено, неговото 
семејство било чисто словенско - старомакедонско, на што 
укажуваат личните имиња. Неговиот предедо се викал Ни-
кола, дедо му Константин, татко му Иван, мајка му Воислава, 
со карактеристичен словенски суфикс "слава"; сестри му 
биле: Марија, Елена, Ангелина, Милица; браќа: Репош, Ста-
нислав и Константин. Вакви чисти словенски имиња денес не 
можат да се најдат кај Албанците од било која вероисповед. 
Тоа е факт со кој се демантираат сите тези, фалсификати и 
шпекулации за наводното албанско потекло на Георгија.

Друго многу важно сведоштво за словенскиот - ма ке-
донскиот карактер на семејството Кастриот, претставува по-
велбата (хрисовулата) напишана со старословенско ки рил-
ско писмо, кое татко му Иван Кастриот му ја испратил на 
манастирското братство во "Хиландар" на Света Гора, во која 
за здравје на своите синови му го приложил манастирот "Св. 
Богородица" во с. Ростуше, метохот во с. Требиште (Стеван 
Новаковиќ: "Законски споменици", книга петта стр. 467).

Историски и научно е докажано дека Георгија Кастриот по 
потекло бил Мијак - Македонец, припадник на мијачката 
етничка група од племенската гранка Кастриоти. Второ, во 
знак на жал поради неговата смрт во 1468 година Мијаците 
од својата облека ја замениле традиционалната бела наметка 
со црна. За неговото херојство тие испеале 36 епски песни, 
повеќе од 3.200 строфи, што не е случај со Албанците. Имено, 
во албанското народно творештво не е испеана ниту една 
строфа, што зборува за неговото неалбанско потекло, којшто 
постојано војувал со Турците и ги победувал, дури успеал да 
го ослободи и Скопје (Paganee Histoire p. 51-297; Bajron: 
Albania p 57; I.S. Jastrebov: "Стара Србија" стр. 246).

Односниот гостин на Телевизија "Сител", ако не им верува 
и на овие факти, би го упатил да ги прочита и делата на 
австрискиот историчар Хан, кој извесно време работел во 
Албанија и ги проучувал нивното населување на Балканот и 
потеклото.

Со ова јавување сакам да укажам дека народот кој не го 
знае минатото, нема ниту своја иднина... Доволно беше други 
да ни ја пишуваат нашата славна историја, бидејќи Ма ке-
донија е центар на европската писменост и цивилизација, па 
и името Европа потекнува од нашите простори...

Ја користам оваа прилика да Ви го честитам 10 - годишниот 
јубилеј од излегувањето на најмакедонското пишано гла си-
ло, неделникот "Македонско сонце".


