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Пишува: 
Жаклина МИТЕВСКА

ДА СЕ ИСПРАВИ НЕПРАВДАТА ВРЗ ДЕЦАТА БЕГАЛЦИ И ПРОТЕРАНИТЕ 
ОД ГРАЃАНСКАТА ВОЈНА ВО ГРЦИЈА

ДРЖАВАТА МОРА  
СЕ РЕШИ  ЕГЕЈСКО 

Враќање на конфис ку-
ваните имоти и на грч-
ките државјанства - по-

ба раа децата бегалци и дру-
гите граѓани протерани од 
Грција, по завршувањето на 
Граѓанската војна во 1949 го-
дина. Барањата беа упатени и 
разгледани на Анкетната ко-
мисија за заштита на сло бо-
дите и правата на граѓанинот 
при Собранието на Република 
Македонија, на која присус-
твуваа и меѓународни екс-
перти, како и претставник од 
Министерството за надво-
решни работи. Но, прашањето 
е дали Македонија како др-
жава е подготвена да застане 
зад овие граѓани пред меѓу-
народните институции и да го 
актуелизира проблемот со 
про тераните Македонци од 
Грција. Претседателот на оваа 
анкетна Комисија, Стојан Ан-
дов, призна дека постоеле 
при тисоци за тоа дали сега е 
вистински момент за актуе-
лизирање на ова прашање, за 
на крај да се одлучи дека тре-

Македонија треба да го отвори Егејското 
прашање и со Грција најсериозно да разговара 
на оваа тема. Не бараме војна, туку да се сед-
не и да се разговара, да се заземе заеднички 
став...

Поранешниот дипломат во 
ООН, амбасадарот Иван То-
шевски рече дека Македонија 
пропуштила 15 години, колку 
што е суверена држава, пред 
меѓународните институции да 
го постави прашањето за ис-
правање на неправдата врз 
децата бегалци. 

"Не сум задоволен бидејќи 
дури пред две години се слу чи 
да биде покрената по стап ка 
пред Европскиот суд во Ст раз-
бур. Иако веќе минаа тие две 
години, не слушнав што се 
случува во Судот. Пре пора чу-

вам случајот да се следи ди-
пломатски, а не да чекаме", из-
јави Тошевски.

"Грчката дипломатија е аг-
ресивна. Таквото однесување 
на Грците ми беше раз бир ли-
во, но кога ќе се јавев кај пр ет-
поставените во Минис тер-
ството за надворешни работи 
за да се консултирам како да 
постапувам во таквите си ту-
ации, одговорот гласаше: 'Не 
бранувај '", потенцира по ра-
нешниот амбасадор во Со ве-
тот на Европа, Звонимир Јан-
куловски. 

АПЛИКАЦИЈА

Од Здружението на децата 
бегалци од Егејскиот дел на 
Македонија велат дека се за-
доволни што конечно оваа 
Комисија прифатила да ја раз-
гледа нивната преставка и во 
тој контекст да донесе свои 
заклучоци. Тие веруваат дека 
заклучоците ќе бидат во на-
сока на тоа да го стимулираат 
Собранието на РМ да рас пра-
ва и да заземе став во однос 
на проблемот со децата бе-
галци, па и пошироко во од-
нос на признавањето на Ма-
кедонците во Грција.  

"Тоа што ние како Здру же-
ние на децата бегалци и ос-
танатите кои се обединети во 
Сојузот на здруженијата на 
Ма  кедонците од Егејскиот дел 
на Македонија сакавме да го 
слушнеме, мислам и де ка го 
слушнавме, и тоа од луѓе за 
кои сметаме дека имаат ме-
ѓународно искуство, односно 
се експерти по меѓународно 
право. Сакавме да провериме 
дали нашата постапка пред 

ОД СЕДНИЦАТА НА АНКЕТНАТА КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТА НА 
СЛОБОДИТЕ И ПРАВАТА НА ГРАЃАНИНОТ

Европскиот суд за човекови 
права е в ред или треба некои 
додатоци. Сигурно дека од 
ова што го слушнавме про-
излегува оти ние во наред ни-
те денови и месеци ќе треба 
нашето барање, апликацијата 
да ја дополниме, да ја збо га-
тиме со нови докази, пода то-
ци. Нашата апликација е под-
несена во име на Здружението 
на децата бегалци. Не е раз-
јаснето што е подобро, дали 
да постапиме индивидуално 
или групно. Со стручњаците и 
со адвокатите ќе го решиме и 
тоа, ќе се дефинира која фор-

ба да се проговори за овој 
проблем. Децата бегалци по-
бараа Меѓународниот суд за 
човекови права во Стразбур 
да ја принуди Грција да го уки-
не дискриминаторскиот За-
кон од 1985 година, со кој 
оваа држава дозволи во неа 
да се вратат само оние кои се 
Грци по род. Повеќето го вор-
ници дискутираа за тоа како 
Грција низ историјата го ме-
нувала етничкиот состав на 
населението на штета на Ма-
кедонците. Други коментираа 
дека некои состојби е тешко 
да се променат, бидејќи сè 
зависи од другата страна, во 
конкретниот случај од Грција. 
Сепак, експертите порачаа де-
ка во целиот проблем, по крај 
меѓународните механизми, 
треба да се вклучи и држа-
вата. Од МНР ветија дека ќе 
помогнат во комплетирањето 
на документацијата за Судот 
во Стразбур.
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  ДА ПОМОГНЕ ДА 
ТО ПРАШАЊЕ

ма, кој облик е прифатлив за 
Судот за конечно да си го ос т-
вариме нашето право. Во се-
кој случај оваа тематска сед-
ница покажа дека полека, но 
сигурно се разбива и стравот 
во нашата држава и кај оп ре-
делен број функционери кои 
во некои поранешни времи-
ња поинаку мислеа, а денес 
веќе размислуваат дека на-
шите права, дерогирани од 
Гр ција се број еден и за Ев ро-
па и за нашата земја, од нос но 
дека е дојдено до конста таци-
ја дека Грција има направено 
големи гревови и мислам де-
ка за тоа ќе треба да плати од-
редена цена", вели Ѓорѓи До-
невски, генерален секретар 
на Сојузот на здруженијата на 
Македонците од Егејскиот дел 
на Македонија.

Во апликацијата која пред 
две години е испратена до 
Судот за човекови права во 
Стразбур се наведени сите 
барања на децата бегалци, 
односно да се укинат пропи-
сите со кои е речено дека во 
Грција можат да се вратат са-
мо Грци по род. Во исто вре-
ме се третирани и пробле ми-
те со имотите, државјанствата, 

другиот дел, решава њето на 
прашањата за ре пат ријаци-
јата, државјан ст во то, за имо-
тите веројатно ќе мора да ги 
водиме преку грчките ор-
гани. Судот во Ст разбур ба-
ра да сте прецизни, да знае-
те што барате, да знаете ка-
де Ви се повредени правата", 
дополнува До нев ски. 

И покрај наведените ба-
рања во апликацијата, прио-
ритетно за децата бегалци е 
да им се овозможи да се 
вратат во родните места, да 
се изедначат со Грците - бе-
гал ци, на кои им беше ово з-

мо жено да се вратат и се вра-
тија во родните огништа. Зош-
то, ако се изедначат во однос 
на пра вата, автоматски ќе им се 
врати др жавјанството, а штом 
им се вра ти, тогаш стануваат 
граѓани на Грција и ќе можат да 
си ги ре шаваат и другите проб-
леми, ка ко што се имотно-прав-
ните од носи.  

Постапката во Стразбур оди 
многу бавно. Сè уште е во рам-
ките на административната по-
стапка. Се разгледува дали е во 
рамките на Законот, дали е во 
согласност со Конвенцијата за 
заштита на човекови пра ва.

ЗОШТО СЕ ЧЕКАШЕ?

Зошто Македонците од 
Егејскиот дел на Македонија 
речиси педесеттина години 
чекаа да го покренат ова пра-
шање? Дали можеби стравот 
кој беше всаден уште од вре-
мето на југословенската вла-
да да не ги расипуваме од но-
сите со Грците заради Егеј ци-
те, па ова прашање беше за-
мрзнато? 

"Со осамостојувањето на 
Македонија тој страв про дол-
жи. Се направи истиот дого-
вор да не ги нервираме Гр-
ците, да не го покренуваме 
тоа прашање, да чекаме до 
некои подобри времиња. Ме-
ѓутоа, мислам дека така се од-
несувавме и од страв да се 
зачува ова наше парче Ма ке-
донија. Грција мора  да знае 
дека треба да се коригира во 
однос на човековите права и 
да им дозволи на проте ра-
ните да се вратат. Македонија 
треба да го отвори ова пра-
шање и со Грција да разго-
вара најсериозно. Не бараме 
војна, туку да се седне да се 
разговара и да се заземе за-
еднички став, оти верувам 
дека сите Македонци од тој 
дел ќе бидат презадоволни 
ако се расправа по тоа пра-
шање. Не смее да се забо ра-
ви, вака излегува дека по ста-
рите ќе си заминат од овој 
свет, а помладите наводно не 
ги интересира ова прашање, 
па така сè ќе се заборави. Илу-
зија е ако некој мисли дека 
моите внуци ќе си го забо ра-
ват имотот во Егејот", по тен-
цира Доневски. 

Доколку се утврди дека 
имотот на Македонците од 
Егејскиот дел на Македонија 
е искористен за потребите на 
грчката држава, тогаш тие ќе 
бараат обештетување, за што 
постојат меѓународни про-
писи. Тие едноставно бараат 
да управуваат со своите имо-
ти. Можеби некој сака да на-
прави викенд-куќа на Кајмак-
чалан, Грамос, Вич Планина. 

Од Здружението на децата 
бегалци најавуваат дека ќе 
покренат иницијатива и ќе 
побараат од грчките власти 
да им се дозволи поди гну-
вање спомен - обележја на на-
шите борци во Егејска Маке-
донија.

репатријацијата и посетите. 
Но, ставот на Здружението на 
децата бегалци е дека овие 
прашања ќе треба конкретно 
да се диференцираат. 

"Ако се бара промена на 
грчките закони со кои ние сме 
дискриминирани, ќе се скон-
центрираме на тој про блем, а 
за имотите веројатно ќе тре-
ба да се примени по инаква 
постапка. Бидејќи не маме грч-
ко државјанство, од носно тоа 
ни е одземено, не можеме да 
бараме да се про мени За-
конот, така што ве ро јатно Су-
дот ќе го прифати тој дел, а 

ПАТОТ КОН НЕИЗВЕСНОСТА


