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ПРАВЕДНОСТА БАРА АВТОНОМИЈА, А НЕ 

РАСПАРЧУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА
       

                                  

    Алиса Декедр (Alice Des-
cœudрес) е познат св ет-
ски педагог, основач на 

специјалното училиште за ре-
тардирани деца на Инсти ту-
тот "Жан Жак Русо" во Же не ва. 

Еве како таа своевремено 
го формулирала одговорот до 
весникот "Балканска феде р а-
ција":

"Сегашното решение на 
македонското прашање е 
спротивно на принципите на 
правдата и на интересите на 
мирот. Мирот може да се те-
мели само врз спра ведли вост, 
а справедливоста бара ав то-
номија на Македонија, а не 
нејзино распарчување". 

На прашањето за фор ми ра-
ње Федерација на бал кан ските 
народи, Алиса Декедр вели: 

"Федерацијата на бал кан-
ските народи би претста ву-
вала бескрајно пожелен ми-
ровен фактор за Европа и за 
светот. Зошто овие држави 
да не живеат обединети, а се-

"Сегашното решение на 
македонското прашање е 
спротивно на принципите 

на правдата и на интересите 
на мирот. Мирот може да се 

темели само врз праведноста, 
а праведноста бара автономија 

на Македонија, а не нејзино 
распарчување". 

"Федерацијата на балканските 
народи би претставувала 

бескрајно пожелен мировен 
фактор за Европа и за светот. 

Зошто овие држави да не живеат 
обединети, а сепак автономни, 

како швајцарските кантони 
од кои секој ги зачувал своите 

прерогативи".

ЖЕНЕВА - МЕСТОТО КАДЕ ШТО ЖИВЕЕЛА, РАБОТЕЛА И ТВОРЕЛА АЛИСА ДЕКЕДР 

По потекло од Нојшател, 
таа својот живот го минала 
во Женева. Студирала педа-
гогија, но подоцна и се од да-
ла на учителската про фе си-
ја. Нејзините социјални пре о -
ку пации и желбата да им се 
посвети на нејнесреќните де-
ца ја довеле до тоа да се 

пос вети на вос пи ту-
вање на ретар ди ра-
ните де ца. Од 1909 
го ди на го водела 
кур сот за ментално 
заостанати деца при 
Институтот "Жан Жак 
Русо", во која доа ѓа-
ле да се инс труираат 
голем број учители 
од сите зем ји. По-
доцна на овој Инсти-
тут го ос но ва ла и 
специ јал ното учи-
лиш те, со цел изна-
оѓање нас тавни и 
воспитни ме тоди од 

таа об ласт. Свое времено таа 
зела активно учест во и во 
јав ниот живот на Же не ва.

Објавила повеќе значај-
ни дела меѓу кои: "Вос пи-
танието на ретардираните 
деца", "Развојот на детето 
од две до седум години" и 
други.  

пак автономни, како швај цар-
ските кантони од кои секој ги 
зачувал своите прерогативи, 
јазикот, религијата, зако но-
дав   ството, истовремено ис-
пра ќајќи свои пратеници да 
дискутираат и да ја уредуваат 
власта во целата земја? Таа 
федерација на балканските 
земји, вклучена во Друш тво-
то на народите, истовремено 
би била негова сила и при-
мер, и ќе можеме да се на де-
ваме дека ќе дојде денот ко га 
единствено мирот и општите 
интереси ќе бидат интереси 
на поединецот. Зар секој бал-
кански народ не гледа колку 
може да опстане оваа вис ти-
на на Балканскиот Полуос-
тров?", го завршува своето 
писмо Алиса Декедр испра те-
но до весникот "Балканска 
фе дерација", како одговор на 
меѓународната анкета за по-
ложбата и правата на ма ке-
донскиот народ во вре ме то 
меѓу двете светски војни.
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