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Пишува: 
Жаклина МИТЕВСКА

ИДЕНТИТЕТОТ  НИ  Е  ВО  СИ    ЛАТА  НА  ИНТЕГРИРАЊЕТОИДЕНТИТЕТОТ  НИ  Е  ВО  СИ  

MAKEDONCITE ÂÎ ÑÂÅÒÎÒ

ФОРУМОТ ГИ СПЛОТИ МАКЕДОНС   

Тешка и болна е суд би-
ната на Македонците 
кои живеат надвор од 

матичната држава. Борбата 
за подобра егзистенција е 
причината поради која мно-
гумина нашинци ги на пуш-
таат родните огништа и за-
минуваат во белиот свет. Иа-
ко, од татковината се одда-
лечени со илјадници кило-
метри, сепак нивните срца се 
блиску до родната грутка. 
Так ва е судбината и на гос-
подинот Миле Колески, Ма-
кедонец, по потекло од При-
лепско, кој веќе дваесет го-
дини живее во Швајцарија. 
Во 1984 година заминал за 
Швајцарија, и како што вели, 
не бил свесен дека толку го-
дини ќе остане во оваа земја. 
Животот си го направил сво-
ето. Тој се интегрирарал во 
Швајцарија, а на трнливиот 
печалбарски пат работел на 
многу работни места. Сам 
бил сè до 1989 година, кога 
се вратил во Македонија и се 
оженил. Неговите две деца 

Од 17 до 21 февруари 2005 година познатиот ма ке-
  донски бизнисмен во Соединетите Аме ри кан-
ски Држави, господинот Ѓорѓија - Џорџ Ата на-
соски престојуваше во Швајцарија, при што 
го посети Форумот на македонските друштва, 
а на тамошните Македонци им ве ти финан-
сиска, морална и секаква друга помош.

"Форумот на македонските друштва во Швај ца-
рија е формиран со цел да ги координира нив-
ните активности. Организираме заед нич ки 
средби, разменуваме мислења и колку мо-
жеме повеќе работиме во насока на ин те гра-
ција на нашиот народ во Швајцарија, на било 
кое поле", вели Миле Колески. 

се родени во Швајцарија, но 
имаат двојно државјанство - 
македонско и швајцарско. 
Всуш ност, се оженил откако 
ја добил визата Б, затоа што 
претходно тоа не му го до-
зволувале законските про-
цедури во таа држава.

"На почетокот работев во 
еден хотел. Ги исполнив сите 
потребни швајцарски про-
цедури. Прво се издаваат 
сезонски визи за девет ме се-
ци, по 4 сезонски визи се до-
бива визата Б, со која можеш 
да менуваш работа, да жи-
вееш како нормален гра ѓа-
нин, всушност со прет ход-
ните визи од по девет минати 
месеци во Швајцарија, треба 
на три месеци да се враќаш 
во Македонија. По одредени 
години се добива трета виза 
Ц, а по извесен период мо-
жеш да станеш нивен гра-
ѓанин. Сега имам право да 
гласам, зашто станав швај-
царски граѓанин. Живеам во 
кантонот Вауд (ВД-главен 
град на тој кантон е Лозана), 
тоа е романски кантон, кој се 
протега на Леманското Езе-
ро, кое граничи со Франција, 
сè до Женева. Во кантоните, 
странците немаат големи 
пра   ва во однос на гласањето, 

тоа можат да го направат ду-
ри откако ќе добијат виза, но 
гласаат само за општи ните. 
Јас сум член во Советот на 
градот, всушност одамна ја 
имам таа виза Ц", вели Ко-
лески. 

Господинот Миле Колески 
е секретар на Форумот на 
македонските друштва во 
Швајцарија, во кој членуваат 
2 спортски друштва и 5 клу-
бови. 

Од 17 до 21 февруари 2005 
година познатиот маке дон-
ски бизнисмен во Соеди не-
тите Американски Држави, 
гос  подинот Ѓорѓија - Џорџ 
Атанасоски, престојуваше во 
Швајцарија, при што го по-
сети Форумот на маке дон-
ските друштва, а на тамош ни-
те Македонци им вети фи нан-
сиска, морална и се каква дру-
га помош.

"Во тој период ја проше-
тавме Швајцарија, бевме во 
Женева пред зградата на ОН, 
потоа во Берн, во просто-

МИЛЕ КОЛЕСКИ, СЕКРЕТАР НА ФОРУМОТ НА МАКЕДОНСКИТЕ 
ДРУШТВА ВО ШВАЈЦАРИЈА
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риите на клубот "Мак - Мел". 
Таму дојдоа претседателите 
на клубовите и претсе да тел-
ството на Форумот за да раз-
менат мислења. Џорџ бе ше 
задоволен од нашата ор га-
низираност и вети морал на, 
финансиска и секаква друга 
помош. Всушност, бев ме из-
не  надени од тоа што гос-
подиниот Атанасоски сво јот 
роденден го мина со нас на-
место во друштво на нај блис-
ките. Ние од Форумот ќе се 
обидеме да стапиме во кон-
такт и со Македонците од цел 
свет", истакнува Колески. 

ОБЕДИНЕТОСТ

"Форумот - додава Коле-
ски - е основан на 14 март 
2004 година во Берн. Прет-
ходно, 5 независни друштва 
работеа заеднички, иако не 

беа сплотени во еден форум. 
Потоа, на иницијатива и со 
помош на нашиот најголем 
донатор, македонскиот биз-
нисмен и почесниот конзул 
во Швајцарија, господинот 
Владимир Ралев, кој живее 
во Женева, одлучивме да го 
формираме Форумот. Ралев 
е избран како почесен, до-
животен координатор на на-
шиот Совет. Форумот е фор-
миран со цел да ги коор ди-
нира друштвата кои постојат 
во Швајцарија. Организираме 
заеднички средби, разме ну-
ваме мислења во областа на 
културата и колку можеме по-
веќе работиме во насока на 
интеграција на нашиот на-
род во Швајцарија, на било 
кое поле. Форумот нема се-
диште, се состануваме еднаш 
во просториите на некој клуб, 
следниот пат во друг, а ор-
ганизираме и заеднички кул-
турни, спортски мани фес та-
ции... Во таа насока ра бо-
тевме и пред да се фор мира 
Форумот, па така тогаш го 
организиравме и доаѓа њето 
на поранешниот прет седател 
на Република Маке донија, Ки-
ро Глигоров, како и на по-
чинатиот претседател Борис 
Трајковски, итн. Во таа ор-
ганизација учествуваа: Друш-
твото "Пирок ренанс" близу 
Лозана, "Мак-Мел" од Бур г-
дорф близу Берн, "Илин ден" 
од Зуг, "Македонија Ар берг". 
Тоа беа првите че тири клуба 
кои го создадоа Фо румот. 
Негов член може да стане 
секое македонско дру ш тво, 
кое е расположено да со ра-
ботува со нашето ра ководно 
тело и да работи во насока 
на интегрирање на Ма ке дон-
ците во Швај ца рија".

Првиот претседател на 
Форумот, Мите Митров, бил 
избран на 14 март минатата 
година. Оваа година новото 
избирачко собрание се одр-
жало во јануари, а сега прет-
седател на Форумот е Ер-

дован Етоски (од Друштвото 
"Мак - Мел" од Бурдорф). Ин-
тересно е тоа што претсе-
дателот се избира од клу-
бовите и од друштвата кои се 
во Форумот, односно една 
година тој е од еден клуб, 
друга од друг итн. Форумот 
се финансира преку одр жу-

на вклу ченост на странците 
во по литичкиот живот на др-
жа вата. Таму нашинците се 
за нимаваат со разни про фе-
сии, тие се лекари, биз нис ме-
ни... Еден од успешните ма ке-
донски бизнисмени е и Вла-
димир Ралев. Всушност, ра-
ботните места на Маке дон-

вањето манифестации, потоа 
од влезниците, иако од нив 
често се забележува нега ти-
вен биланс. Меѓутоа, нај мно-
гу се финансира од до нации, 
а секако најголема помош, 
финансиска, мате ри јална и 
друга, е од нивниот најголем 
донатор, Ралев. 

Господинот Колески об јас-
нува дека швајцарскиот за-
кон дозволува Македон ците 
да имаат две држав јан ства - 
ма    кедонско и швај цар ско. 
Нор   мално, секој Маке донец 
сака да има и маке донско др-
жавјанство. Маке донците ги 
има секаде во оваа држава, 
во сите гра до ви, но најмногу 
се сконцен трирани околу Ло-
зана, Берн, Цирих... Ма ке дон-
ците се вкл учени во по ли тич-
ките пар тии, во советот на 
гра довите, тоа е максимумот 

ците зависат од тоа како тие 
се интегрирале, се снаш ле, 
но важно е тоа што тие се 
вредни луѓе. Македонците 
во Швајцарија се орга низи-
рани според регионот каде 
што живеат. Уште од дам неш-
ни времиња тие се собирале 
во разни клубови, каде го 
негуваат она своето, маке-
донското, се среќаваат и ор-
ганизираат заеднички за ба ви, 
ги задржуваат боите на Ма-
кедонија. 

КАНТОНИ

За многумина Македонија 
е Швајцарија на Балканот. Го 
прашавме господинот Ко ле-
ски како се живее во кантон.

"Еден кантон е една др-
жава, сите кантони заедно 
фор мираат федерација. Кан-

ЃОРЃИЈА - ЏОРЏ АТАНАСОСКИ, ВЛАДИМИР РАЛЕВ, МИЛЕ КОЛЕСКИ
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тонот делегира свои фи нан-
сиски, економски, политички 
проблеми, си има свој совет, 
свои политички партии, сво-
ја полиција. Сите кантони во 
Швајцарија едноставно се ед-
на мала држава во голема. 

Сепак, тие имаат една за-
едничка власт, кантоните не 
ги донесуваат сами одлуките, 
туку за тоа одлучува држа-
вата. Кантонот не е неком-
плетно зависен. Тој е апарат 
кој функционира на ниво на 
регион. Има своја адми ни-
страција, плаќа данок во сво-

многу малку. Во зависност од 
тоа во кој кан тон живеат 
Македонците зборуваат на 
тој јазик. Маке донскиот јазик 
го говорат дома, во клу бо-
вите, на ма нифестациите", об-
јаснува Ко лески и додава: 
"Во канто ните каде што жи-
веат Ма ке донци, Владата на 
РМ ис пра ти 3-4 македонски 
про фе сори, кои требаше на-
шите та мошни деца да ги 
учат да го зборуваат маке-
донскиот ја зик. Но, нивната 
работа се каде не постигна 
исти ре зултати. Имаме до во-

тот во Швајцарија. Сите ние, 
пред да заминеме во некоја 
држава, за неа знаеме нешто, 
имаме некакви по датоци, но 
тоа не е тоа. Ста нува збор за 
колеџи кои се финансирани 
од Владата на РМ, кои треба 
да работат во среда и во са-
бота попладне. Во Швај ца ри-
ја има околу 65.500 граѓани 
на Република Македонија. Та-
му секој има доволно за про-
сечен живот".

А, за она што се случува во 
Македонија, односно за про-

блемите на економски план, 
Колески вели дека на Маке-
донците во Швајцарија им е 
тешко и секогаш се пра шу-
ваат зошто такво нешто й  се 
случува на нивната татковина 
и каде е излезот од настаната 
состојба? 

Тој вели дека со тоа што си 
ги купуваат производите од 

често доаѓал во Македонија, 
но поради обврските сега 
мно гу поретко. Освен тоа 
што е секретар на Форумот 
на македонските друштва, 
тој работи и во синдикалната 
организација на ниво на 
швајцарската држава. Се гри-
жи за работничките права на 
македонските граѓани. 

јата администрација, но и да-
нок на ниво на целата др жа-
ва, како и другите финан сии. 
Кантоните не се етнички чи с-
ти. Во Швајцарија има че ти-
ри говорни подрачја - гер-
ман ско, француско, ита ли јан-
ско, романско. Маке дон ците 
живеат во сите кантони. Таму 
каде што пого лемиот дел од 
населението се Гер манци, 
народот учи на тој ја зик. Во 
официјална упо треба се че-
тири јазици - гер мански, фран -
цуски и ита ли јански, но и 
романски, иако се зборува 

лен број македонски уче-
ници, но грешката е во тоа 
што учи телите се испраќаат 
од Ма кедонија. И во Швај ца-
рија има Македонци кои са-
каат и можат да предаваат 
маке донски јазик, но за тоа 
не маат дозвола од маке дон-
ската Влада. Македонците 
многу подобро се инте гри-
рани во Швајцарија и можат 
на тамошниот ученик по-
јасно да му објаснат некој по-
им. Додека, пак, на учителите 
им е потребно повеќе време 
за да се интегрираат во жи во-

матичната држава, на некој 
начин и й помагаат на тат ко-
вината. 

"Секогаш нè влече нос-
талгијата кон родниот крај. 
Сакаме да каснеме наша пи-
перка, ајвар, лутеница, при-
лепско, скопско пиво. Кон-
зумираме многу од нашите 
јадења, но и од швајцарските. 
Нашето јадење е еден вид 
подарок за роденден, или за 
исклучителни прилики", вели 
Колески.

Порано Миле Колески по-

АТАНАСОСКИ ВО ДРУШТВО СО МАКЕДОНЦИТЕ ОД ШВАЈЦАРИЈА

ФОРУМОТ ГИ СПЛОТИ МАКЕДОНСКИТЕ ДРУШТВА ВО ШВАЈЦАРИЈА

СИМБОЛОТ ЗА БОРБА ПРОТИВ НАГАЗНИТЕ МИНИ 
ПРЕД ООН ВО ЖЕНЕВА

НИКОЛА ГРУЕВСКИ И ГАНКА САМОИЛОВСКА-ЦВЕТАНОВА ГО 
ПОСЕТИЈА ФОРУМОТ ВО ДЕКЕМВРИ 2004 ГОДИНА


