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Пишува: Жаклина МИТЕВСКА                

ПОЛИТИКА
ПОЛИТИКА

КАКО МАЛЦИНСТВАТА ВО СЛОВЕНИЈА И ВО МАКЕДОНИЈА ГО РАЗВИВААТ СВОЈОТ ИДЕНТИТЕТ

СЛОВЕНЕЧКОТО МНОЗИНСТВО ОДГОВАРА 
ЗА МАЛЦИНСТВОТО, А МАКЕДОНСКОТО 
МАЛЦИНСТВО ОДЛУЧУВА ЗА ИДНИНАТА 

НА МНОЗИНСТВОТО!

Ако во минатиот број 
од неделникот наве-
довме како е регу ли-

рано прашањето за малцин-
ствата во Република Сло ве-
нија, која е членка на Европ-
ската унија, сега мал ку по ве-
ќе ќе се осврнеме на нивниот 
број, на нивните права и на 
меѓународните документи кои 
во однос на оваа про бле ма-
тика ги ра тификувала Слове-
нија. Исто така, пов тор но ќе 
се ос вр неме и на зако ните со 
кои Република Маке донија 
го ре  гулира праша њето на 
мал  цинствата. 

На 3 април 1959 година Из-
вршниот совет на то гашното 
Народно собрание на На род-
на Република Словенија до-
несе одлука за формирање 

Во 2002 година, во Словенија, за припадници на 
италијанската народност (автохтоно мал-
цинство) се опре делиле 2.258 лица, но 3.762 
лица навеле де ка нивен мајчин јазик е ита-
лијанскиот. За припадници на унгарската 
народност (авто хтоно малцинство) се из-
јасниле 6.243 лица, а 7.713 навеле дека мај-
чин јазик им е ун гар скиот. За припадници 
на ромската етничка заедница се изјасниле 
3.246, а 3.834 лица за мајчин јазик го на-
веле ром скиот. 

Според податоците од Заводот за статистика 
на РМ, резултатите од спроведениот попис 
во 2002 година се следни: во државава жи-
веат 2.022.547 жители, од нив Маке донци 
се 1.297.981, Албанци 509.083, Турци 77.959, 
Ро ми 53.879, Власи 9.695, Срби 35.939, Бош-
њаци 17.018, останати 20.993 лица.

Сектор за малцински пра ша-
ња, кој ќе се грижи за правата 
на малцинствата кои не биле 
регулирани со другите со-
јузни закони од тогашна Ју-
гославија. Врз основа на таа 
одлука, Секторот при Вла да-
та на Република Словенија 
денес ја врши својата фун к-
ција. Во однос на оваа про-
блематика, овој Сектор тесно 
соработува со Советот на 
Европа, Европската унија и 
со други меѓународни орга-
низации, а се раководи и врз 
база на конвенциите на Со-
ветот на Европа за зачу ву-
вање на малцинските на-
ционални јазици. Секторот е 
самостојна стручна служба, а 
своите задачи ги темели врз 
правата на заедниците, кои 

се запишани во Уставот на 
Република Словенија. Во Сло-
венија постои и Институт за 
национални прашања. Ста ну-
ва збор за јавна организација, 
која има цел да ги изучува: 
словенечкото национално 
прашање, положбата на сло-
венечкиот народ во Италија, 
Австрија и во Унгарија, по-
ложбата на иселениците од 
Словенија, положбата на на-
родните малцинства и на 
другите етнички заедници, 
миграцијата во Словенија, 
проучувањето на етничката 
проблематика, етничкиот на-
ционализам во Европа и во 
светот. 

Од претходно спомнатото 
може да се заклучи дека ние 
немаме Сектор за малцин-

ства, кој би функционирал на 
ниво на Влада, а немаме ниту 
Национален институт за мал-
цински прашања. 

Основна карактеристика 
или појдовна точка на Ус та-
вот на Словенија, како што 
ни изјави и словенечкиот ам-
басадор во РМ, Марјан Ши ф-
тар, е принципот кој е познат 
и признат и во меѓународната 
практика - мнозинството да 
одговара за малцинството, 
односно за положбата, чув-
ствата и заштитата на пра-
вата на малцинствата одго-
ворно е мнозинството. Кај 
нас како да се случува об рат-
ното, од потезите на мал-
цинството, односно заед ни-
ците (албанското) зависи ид-
нината на мнозинството. Иа ко 

СЛОВЕНЕЧКИОТ АМБАСАДОР ВО РМ, МАРЈАН ШИФТАРСЛОВЕНЕЧКИОТ АМБАСАДОР ВО РМ, МАРЈАН ШИФТАР
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ПОЛИТИКА
ПОЛИТИКА

КАКО МАЛЦИНСТВАТА ВО СЛОВЕНИЈА И ВО МАК    

Македонија е мулти ет нич ка 
држава и се рати фи кувани 
многу закони за заш тита на 
малцинствата, во име на ох-
ридскиот Рамковен до говор 
се форсира албанската за ед-
ница и ние како да ста нуваме 
биетничка држава!

ПРАВА

Република Словенија има 
2 милиона жители, од кои 
87,5 проценти се Словенци, а 
во таа држава живеат и две 
автохтони малцинства, ун-
гарското и италијанското. Во 
Словенија живеат и при пад-
ници на ромската етничка 
заедница, но и народи од 
про сторите на поранешна 
СФРЈ, кои имаат можност да 
формираат свои друштва и 
да го негуваат својот иден-
титет, вклучувајќи ги и Ма-
кедонците.

Република Словенија, со 
определувањето за самос тој-
ност и неделивост, во својот 
Устав, во член 64 предвидува 
посебни права за автох то-
ните италијанско и унгарско 
малцинство: слободно да ги 
употребуваат своите нацио-
нални симболи за развивање 
на својот идентитет, да можат 
да формираат свои органи-
зации, да ги развиваат од но-
сите со својот матичен на-
род, право да се органи зи-
раат на локално ниво, да има-
ат свои претставници во ор-
ганите на локалната само-
управа и на државно ниво. 
Член 11 вели дека службен 
јазик во Словенија е сло-
венечкиот, а во општините 
каде живеат италијанско и 
унгарско малцинство служ-
бен јазик е италијанскиот, од-
носно унгарскиот. 

Во 2002 година за при пад-
ници на италијанската н а-
родност се определиле 2.258 
лица, но 3.762 лица навеле 
дека нивен мајчин јазик е 
италијанскиот. Најмногу ги 
има во областа на Копер, 
Изола, Пиран. Во согласност 
со правниот поредок итали-
јанското малцинство во Сло-
венија е организирано во 
една целина која ги опфаќа 
општините Копер, Изола и 
Пиран. Во таа главна орга-
низација учествуваат 9 чле-
на, по 3 од претходно спом-
натите општини (Копер, Изо-

ла и Пиран). Во сите општини 
каде што живее автохтоно 
италијанско малцинство ед ен 
од поджупаните мора да 
биде припадник на итали-
јанската народност. Припад-
ниците на ова малцинство 
имаат двојно право, на ло-
кално и на државно ниво, да 
го избираат својот претстав-
ник во Парламентот. Во Сло-
венија Италијанците се орга-
низирани во Унија на Ита ли-
јанци, која има статус на др уш-
тво. Италијанците имаат и 
други свои друштва преку 
кои на сопствен јазик ја не-
гуваат својата култура. Во пе-
риодот на 2004/2005 учебна 

Сло венија во 1991 година. 
Зна  чајна е Конвенцијата за 
заштита на малцинствата од 
Советот на Европа, која Сло-
венија ја ратификува на 25 
февруари 1998 година, како 
и Европската повелба за ре-
гионални и малцински ја зи-
ци, ратификувана на 19 јули 
2000 година. 

Според статистички по да-
тоци, во 1991 година за при-
падници на унгарското мал-
цинство се определиле 8.000 
лица, а 8.720 лица за мајчин 
јазик го навеле унгарскиот 
јазик. Со пописот од 2002 
година за припадници на ун-
гарското малцинство се из-

За разлика од италијанското 
малцинство кое има учи лиш-
та на италијански јазик, со 
закон е одредено двојазично 
училиште на словенечки и 
унгарски јазик. Унгарскиот 
јазик се студира на Универ-
зитетот во Марибор (Катедра 
за унгарски јазик) и на Уни-
верзитетот во Љубљана. 

Унгарците имаат околу 30 
аматерски друштва (за фол-
клор, рецитаторски, драмски 
секции...), а сите нив ги води 
Заводот за културна унгарска 
народност. 

Во 2002 година како при-
падници на ромската ет нич-
ка заедница се изјасниле 
3.246 лица, а 3.834 за мајчин 
јазик го навел ромскиот. Ро-
мите живеат во Словенија 
уште од XV век. Предците на 
Ромите живеат во Меѓумирје. 
Правата за ромската етничка 
заедница се регулирани во 
член 64 од Уставот на Р Сло-
венија. На 30 ноември 1995 
година Владата на Словенија 
донесе Програма за помош 
на Ромите, за образование, 
вработување итн. На 1 јули 
1999 година оваа Програма е 
обновена, а може да се сп-
омне и јавниот оглас за фи-
нансирање проекти за ко му-
нална инфраструктура во 
ром ските населби (лето 2005 
година). Ромите имаат 23 
друштва. Летото 1993 го дина 
Министерството за кул тура 
донесе посебна про грама за 
финансирање на ромски про-
екти. Во Сло ве нија се отста-
пуваат и радио и телевизиски 
часови за Ро мите. 

 ДРЖАВАВА

Спроведувањето обмис-
лена политика за унапре-
дување на заштитата на пра-
вата на припадниците на 
националните малцинства 
во Република Македонија е 
определба од долгорочен 
карактер, чија основна цел е 
развивање општество со ви-
соко изразено чувство на ин-
тегрираност и припадност 
на сите граѓани од една ст-
рана, и со развиено чувство 
на индивидуална слобода и 
почитување на сите инди-
видуални, културни, јазични, 
верски и други посебности 
од друга страна. Република 
Македонија спаѓа во групата 

година во три основни учи-
лишта се учел италијанскиот 
јазик, а истата година тој се 
изучувал и во три средни 
училишта. Италијански јазик 
и книжевност се студира на 
Универзитетот во Љубљана 
(Филозофски факултет), а од 
неодамна и на Универзитетот 
со седиште во Копер. При-
падниците на италијанското 
малцинство се здружуваат 
во свои друштва (политички, 
културни), имаат книжар ни-
ци за книги, публикации и 
ревијални изданија. Радио-
телевизиските програми се 
одвиваат под капата на РТВ 
Словенија, односно под ре-
гионалниот ТВ-центар Копер. 
За оваа цел дневната ра дио-
програма изнесува 18 часа, а 
телевизиската 9 часа. За ита-
лијанската народност нај ва-
жен меѓународен документ е 
Осимската спогодба, потпи-
шана во 1977 година меѓу то-
гашна СФРЈ и Словенија. Неј-
зината важност е пренесена 
и со осамостојувањето на 

јасниле 6.243 лица, а 7.713 
навеле дека мајчин им е ун-
гарскиот јазик. Ова мал цин-
ство најмногу е концен три-
рано во општините Лен дава, 
Добровник, Ходош, Ша лов-
ци, Моравске Топлице. Ун-
гарското малцинство е ор-
ганизирано во една целина 
со седиште во Лендава. Тоа е 
главната организација во ко-
ја има 21 член, од кои 11 се 
од Лендава, 4 од Добровник, 
3 од Моравске Топлице, 2 од 
Ходош и 1 од Шаловци. Во ре-
гионалниот РТВ центар Ма-
рибор се координираат про-
грамите за Унгарците во Сло-
венија. Радиопрограмата из-
несува 13 часа и 15 минути 
дневно. Република Словенија 
и Унгарија во 1993 година ја 
ратификувале Спогодбата за 
посебните права на Сло вен-
ците во Унгарија и правата 
на Унгарците во Словенија. 
Република Унгарија на 1 ја ну-
ари 2000 година го донесе 
Законот за Унгарците кои 
живеат во соседните земји. 

 РЕПУБЛИКА СЛОВЕНИЈА РЕПУБЛИКА СЛОВЕНИЈА
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  ЕДОНИЈА ГО РАЗВИВААТ СВОЈОТ ИДЕНТИТЕТ

земји во кои владеат начела-
та на континенталното пра-
во. Основни извори на пра-
вото во Република Маке до-
нија се Уставот, законите и 
меѓународните договори, ра-
тификувани од страна на Со-
бранието на Република Ма-
кедонија. Нашава држава се 
залага за доследно почи ту-
вање на општо усвоените 
принципи содржани во до-
кументите на ООН, заврш ни-
от документ на КЕБС (ОБСЕ) 
од Хелсинки и Париската по-
велба. Република Македонија 
досега ги има ратификувано 
сите најзначајни меѓуна род-
ни договори за заштита на 
човековите права, како и 
сите значајни меѓународни 
инструменти кои ја обвр зу-
ваат, врз основа на прин-
ципот на недискриминација, 
да ги почитува правата на 
индивидуите кои имаат раз-
лично национално, етничко 
потекло, кои имаат различно 
верско убедување или збору-
ваат различен јазик. Маке-
донија пристапи кон Европ-
ската конвенција за човекови 
права и фундаменталните сло -
боди, а на 10 април 1997 
година ја ратификуваше и 
Рамковната конвенција за 
заш тита на националните 
мал цинства, која стапи на 
сила на 1 февруари 1998 го-
дина. Потпишана е и Европ-
ската повелба за регионални 
и малцински јазици. Соглас-
но Декларацијата содржана 
во инструментот за рати фи-
кација депониран од Репуб-
лика Македонија на 10 април 
1997 година: "Република Ма-
кедонија изјавува дека од-
редбите од Рамковната кон-
венција за заштита на на-
ционалните малцинства ќе 
се применуваат на албан ско-
то, турското, влашкото, ром-
ско то и српското национално 
малцинство кое живее на те-
риторијата на Република Ма-
кедонија". 

Со амандманите на Ус та-
вот од 2001 година во Пре-
амбулата се напушта тер ми-
нот "националност". Сог лас-
но овие одредби, "Република 
Македонија се  конституира 
како самостојна и суверена 
држава во која граѓаните на 
Република Македонија, ма-
кедонскиот народ, како и гра-

ѓаните кои живеат во неј зи-
ните граници кои се дел од 
албанскиот народ, турскиот 
народ, влашкиот народ, срп-
скиот народ, ромскиот на род, 
бошњачкиот народ и другите 
ја преземаат одго вор носта 
за сегашноста и ид нината на 
нивната татко ви на".

Уставот на Република Ма-
кедонија на граѓаните им ја 
гарантира еднаквоста во сло-
бодите и правата неза висно 
од полот, расата, бојата на 
кожата, националното и со-
цијалното потекло, поли тич-
кото и верското уверување, 
имотната и општествената 

ните задачи на Владата на 
Република Македонија, беше 
создавање еднакви шанси за 
сите учесници во предучи-
лишното, основното и ср ед-
ното образование, без оглед 
на националноста, полот, со-
цијалното потекло и верс-
ката припадност. Образов-
ниот процес (наставата) во 
градинките, основните и ср-
едните училишта се изведува 
на македонски јазик, а за 
припадниците кои се дел од 
албанскиот, турскиот и срп-
скиот народ се формираат 
паралелки и училишта со на-
става на нивниот мајчин ја-

лата територија во Ре пуб-
лика Македонија и во неј-
зините меѓународни од носи 
службен јазик е маке дон-
скиот јазик и неговото ки рил-
ско писмо.  Друг јазик што го 
зборуваат најмалку 20 про-
центи од граѓаните, исто та-
ка, е службен јазик и не го-
вото писмо, како што е оп ре-
делено со овој член. Во ор-
ганите на државната власт 
во Република Македонија 
службен јазик различен од 
македонскиот јазик, може да 
се користи во согласност со 
закон. Во единиците на ло-
калната самоуправа јазикот 
и писмото што го користат 
најмалку 20 проценти од гра-
ѓаните е службен јазик, по-
крај македонскиот јазик и 
неговото кирилско писмо. За 
употреба на јазиците и пис-
мата на кои зборуваат по-
малку од 20 проценти од гра-
ѓаните во единиците на ло-
калната самоуправа, од лу чу-
ваат органите на едини ците 
на локалната самоуп рава. 
Припадниците на за едни ци-
те имаат право сло бодно да 
го изразуваат, не гуваат и 
развиваат својот идентитет 
и особеностите на своите за-
едници и да ги употребуваат 
симболите на својата заед-
ница. Републи ката им ја га-
рантира заш ти тата на етнич-
киот, култур ниот, јазичниот 
и верскиот идентитет на си-
те заедници. Припад ни ците 
на заедниците имаат право 
да основаат кул турни, умет-
нич ки, образовни ин сти ту-
ции, како и научни и други 
здру женија заради изразу-
вање, негување и раз вивање 
на својот идентитет. При пад-
ни ците на заедни ците имаат 
право на настава на својот 
јазик во основното и сред-
ното образование на начин 
утврден со закон. Во училиш-
тата во кои образо ванието 
се одвива на друг јазик се 
изучува и маке дон скиот ја-
зик. Припадниците на раз-
лични заедници треба да 
придонесуваат, но и да прет-
ставуваат мост за гра де ње 
пријателски и добро со сед-
ски односи, како и за кре-
ирање конструктивна со ра-
ботка меѓу државите во ре-
гионот.

Во член 64 од Уставот на Словенија се предвидени по-
себни права за автохтоните малцинства - италијанското 
и унгарското: слободно да можат да ги употребуваат 
свои те народни симболи, за зачувување на својот на-
роден ид ентитет да можат да формираат различни 
организации... Законот им овозможува да ги одржуваат 
односите со св оите матични народи.

Член 11 вели дека службен јазик во Словенија е сло-
венечкиот. Во областите каде што живеат италијанското 
и унгарското малцинство, службен е италијанскиот, од-
носно унгарскиот јазик. 

положба. Граѓаните се ед нак-
ви пред Уставот и законите. 
Секој граѓанин може да се 
повика на заштита на сло-
бодите и правата утврдени 
со Уставот пред судовите и 
пред Уставниот суд на Ре пуб-
лика Македонија во постапка 
заснована врз начелата на 
приоритет и итност. Со бра-
нието основа Комитет за од-
носи меѓу заедниците. За заш  -
тита на слободите и пра вата 
на човекот и граѓанинот Соб-

ранието на Република Ма ке-
донија основа Посто ја на ан-
кетна комисија за заш тита на 
слободите и правата на гра-
ѓанинот. Темелно на чело на 
уставниот поредок на Ре пуб-
лика Македонија е "соод вет-
на и правична зас тапеност 
на граѓаните кои припаѓаат 
на сите заедници во органите 
на државната власт и другите 
јавни инсти туции на сите 
нивоа". 

Во областа на образова-
нието, по осамостојувањето 
на Република Македонија и 
нејзиното меѓународно при-
знавање, една од приоритет-

зик. Со Законот за изме ну-
вање и дополнување на За-
конот за високо образование 
од 25 јули 2003 година член 
95 предвидува "припадни-
ците на заедниците заради 
изразување, негување и раз-
вивање на својот идентитет 
и другите особености имаат 
право наставата на држав-
ните високообразовни уста-
нови, по соодветни студиски 
програми и содржини да ја 
изведуваат на јазикот на за-
едницата, различен од ма ке-
донскиот јазик, во со глас-
ност со овој закон и статутот 
на високообразовната ин-
ституција. Финансирање од 
страна на државата ќе се 
обезбеди за високото об ра-
зование и на јазикот на кој 
зборуваат најмалку 20 про-
центи од населението во 
Република Македонија. Секој 
граѓанин во Републиката, не-
зависно од неговото по тек-
ло, етничката припадност, по-
лот и друго, во однос на со з-
давањето и користењето на 
културата има еднакви права 
пропишани со закон. На це-


