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ВИСТИНСКАТА СОСТОЈБА СО 
ПРАВАТА НА МАЛЦИНСТВАТА ВО 

ГРЦИЈА

На средбата меѓу ССМ и владиниот тим на премиерот 
Владо Бучковски, главно, се разговараше за социјалниот 
дијалог, кој веќе 8 месеци речиси и не функционира.

"Не можам да кажам дали сме задоволни или не. Она 
што го договоривме е со кратки рокови, до 15 декември 
треба да се завршат повеќе активности. Тогаш можеме да 
кажеме дали сме задоволни или 
не. Значи, кога ќе ги видиме пр-
вите резултати од она што е до-
говорено", истакна портпаролот 
на ССМ, Пеце Груевски.

"Социјалниот дијалог не му е 
потребен само на ССМ, тој й е 
потребен и на Владата, особено во овие денови кога се 
бори за влез во ЕУ. За дел од прашањата кои ги покренавме 
нема да се расправа меѓу Владата и ССМ, туку по ми нис-
терствата и гранските синдикати", додава Груевски.

До 15 декември се најавува уште една средба на која 
треба да се види дали ќе функционира тој социјален ди-
јалог. Пред сè, за Синдикатот приоритетно е да се утврди 
некоја минимална загарантирана плата под која ниту еден 
вработен во РМ не смее да има месечни примања и за 
сите други останати социјално-работнички проблеми. Син-
дикатот најавува дека и во наредниот период ќе имаат 
активна соработка со Владата.

СОЦИЈАЛНИОТ ДИЈАЛОГ Й Е 
ПОТРЕБЕН И НА ВЛАДАТА

Партијата на македонското малцинство "Виножито", со 
седиште во Лерин, соопштува дека грчките дипломати 
продолжуваат бесрамно да лажат пред меѓународните 
организации за правата на македонското малцинство во 
Грција.

Како повод за оваа оцен ка 
е последниот настап на грч ки 
дипломати и други по литичари 
на Парламен тар ни от комитет 
за правни пра шања и човекови 
права на Советот на Европа, 
чија сед ница неодамна се одр-
жа во Париз.

Реакцијата на "Виножито" е последица на изјавата на 
грчкиот дипломат Јоргос Ајфантес, кој тврдел дека мал 
дел од населението кое го зборува "македонскиот иди-
ом", имал право да го зборува јазикот и право да го изу-
чува во приватни училишта. Според "Виножито", досега 
никој како Ајфантес не успеал со толку малку зборови да 
ја опише вистинската состојба со правата на малцинствата 
во Грција. 

СЕМЕЈСТВАТА НА 
КИДНАПИРАНИТЕ ТРЕБА ДА 

ПЛАТАТ ЗА ДА ЈА ДОБИЈАТ 
ПРЕСУДАТА

Десетте семејства на кид на пи-
раните Македонци во текот на 
кон фликтот во 2001 година на име 
судски такси треба да платат 10.000 
евра. По 1.000 евра од семејство 
се потребни за да ја добијат суд-
ската пресуда од Основниот суд 

Скопје 1 Скопје, кој пресуди - најблиските роднини на 12-
мината киднапирани да добијат отштета од по 20.000 ев-
ра за претрпена болка од загубата на своите блиски.

За македонското правобранителство оваа сума била 
превисока и правобранителката Зоја Лега поднела жалба 
до Апелациониот суд. Доколку не била поднесена жал-
бата, немало потреба ниту од плаќање пари за да се до-
бие пресудата.

Адвокатот на семејствата, Ванчо Шехтански, најавува 
дека од претседателот на Апелациониот суд ќе побара 
ургентно да се разгледа предметот, без да се плати так-
сата за пресуда, пари кои во моментов ги немаат се меј-
ствата на киднапираните.

ОБЕСПРАВЕНОСТА НА 
МАКЕДОНСКОТО НАСЕЛЕНИЕ ВО 

БУГАРИЈА

На културната манифестација 
која еднаш годишно ја орга ни-
зира штипското Здружение на 
децата бегалци од Егејскиот дел 
на Македонија, присутните гос-
ти од Бугарија повторно прого-
вориле за обесправеноста на ма  -
кедонското население во зем   ја-
та, која ќе стане дел од ев роп-
ското семејство.

"Ние не правиме контакти со македонските влади. Ни-
ту тие не бараат, ниту ние ги бараме. Македонија треба да 
има политика, социолози, психолози кои треба да следат, 
да знаат каква е состојбата на населението во Пиринска 
Македонија, во Егејска Македонија, тоа е работа на др-
жавниците и на политичарите", вели Јордан Констадинов, 
од ОМО Илинден.

Во 16-годишното постоење на ОМО Илинден, неговите 
членови често се прашуваат што прават македонските 
власти по прашањето како да се заштитат правата на ма-
кедонското малцинство во Бугарија.

Поради ускратеното право за слободно здружување и 
другите репресивни мерки врз македонското население 
во Бугарија, околу 300 членови на ОМО Илинден доста-
виле вкупно 5 тужби против бугарската држава до Европ-
скиот суд за човекови права. Она што најмногу ги засега е 
негирањето на македонскиот јазик, религија, култура и 
традиција.
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Здружението за под-
дршка на Љубе Бошкос ки 
на 9.12.2005 година ќе 
одржи хуманитарен кон-
церт во Универзалната са-
ла во Скопје, со почеток 
во 20 часот, за собирање 
помош за одбраната на 
Бош коски пред Хашкиот 
суд.

Инаку, како медиумски 
покровител на овој кон-
церт учествува и нашиот 

неделник "Македонско сонце".
Парите собрани од концертот ќе бидат наменети за 

најмување стан близу затворот во Хаг, кој ќе го користи 
семејството на Бошкоски, како и неговата одбрана.

А, од власта, пак, повторно е добиено ветување дека 
деновиве ќе бидат отворени архивите потребни за од-
браната на Бошкоски. Од Здружението велат дека на мес-
то на 18 декември, сега по барање на обвинителството, 
судењето најверојатно ќе почне во април идната го-
дина.

ХУМАНИТАРЕН КОНЦЕРТ ЗА 
ОДБРАНА НА БОШКОСКИ

ТРПЧЕСКИ СО ТРИ КОНЦЕРТИ ВО 
ЛОНДОН

На 4 декември, во "Квин Елизабет хол", Симон Трп-
чески одржа солистички концерт со Лондонската фил-
хармонија. Тој е најавен како македонски пијанист, кој е 
еден од највозбудливите млади пијанисти во светот. 
Во најавата за концертот се вели дека тој плени со 
заслепувачки сјајниот пијанизам. Во програмата Трп-

чески имаше де ла 
од Брамс, Скра      -
бин и од Дебиси.

Трпчески има-
ше уште два кон-
церта со Лон дон-
ската фил хармо-
нија. Тој настапу-
ваше со еден од 
водечките ди ри-
генти во светот, 
Владимир Јур гов-

ски, за кого се вели дека брилијантно дебитирал во 
"Коен гарден" со "Набуко" во 1996 година. 

Инаку, нашиот Симон Трпчески има интервју и се 
наоѓа на насловната страница на специјализираниот 
британски музички магазин "Пијанист". 

Иницијативата за собирање 10.000 потписи за до не-
сување закон за заштита на правата и на достоинството 
на лицата со хендикеп, предложен од Здружението "По-
лио плус" и од дваесеттина други здруженија на граѓани, 
беше поддржана само од 
2.600 граѓани.

Според податоците, нај-
совесни граѓани има во При-
леп и во Македонска Ка-
меница. Инаку, тие апели-
раат дека остануваат уште 
50 дена за поддршка на 
оваа кампања. 

- Предлог-законот ги со-
држи механизмите кои ги 
гарантираат правата на ин-
валидите, што е и дел од 
текстот на предлог-конвенцијата за заштита и унап ре-
дување на правата и на достоинството на лицата со хен-
дикеп, која в година ќе се најде во Обединетите нации и 
за која се очекува да биде донесена, беше истакнато на 
презентацијата на текстот на предлог-конвенцијата, која 
ја организираше Здружението "Полио плус", по повод 
Меѓународниот ден на инвалидите - 3 Декември.

МЕЃУНАРОДЕН ДЕН НА 
ИНВАЛИДИТЕ

"Македонскиот народ со години бил обесправуван и 
му било забранувано да го зборува својот мајчин јазик 
во целокупна етничка Македонија. Но, и покрај строгите 
забрани, благодарение на минатите македонски гене ра-
ции, ние наследивме наш македонски јазик со кој денес 
се гордееме насекаде, вклучувајќи ја и нашата втора тат-
ковина Австралија. Значи, под силните угнетувања, заб ра-
нувања и тортури, не престана да постои маке дон ски от 
јазик. Тој е како феникс. Денес се зборува во Репуб лика 
Македонија, Егејска, Пиринска, во Албанија, како и во 
Канада, Америка и, се разбира, во Австралија. Според 
последниот попис на населението во Австралија, маке-
донската заедница е на прво место, која најмногу го ко-
ристи мајчиниот јазик за меѓусебна комуникација. Број-
ката е фасцинантна, дури 97 отсто од Македонците се 
изјаснија дека во домовите зборуваат на македонски", 
изјави Ицо Најдовски, наставник во Килор Даунс Се кон-
дари Колеџ, на прославата на 14-тата по ред матурска 
вечер по македонски јазик во Викторија, Австралија. 

ПРОСЛАВЕНА 14-ТАТА МАТУРСКА 
ВЕЧЕР ВО АВСТРАЛИЈА


