МАКЕДОНЦИТЕ НА БАЛКАНОТ
енес сме собрани пред
седиштето на Европската унија во Македонија за да го кренеме гласот во одбрана на
Македонците во Бугарија.
Собрани сме за да й дадеме
силна поддршка на политичката партија ОМО 'Илинден'
Пирин и да им укажеме на
Европа и на светот за геноцидот на Софија кон Македонците во Бугарија, а од Унијата бараме да покаже како
кај неа дома функционираат
нејзините високи стандарди
за заштита на човековите права", истакнаа учесниците на
протестот за поддршка на Македонците во Бугарија, пред
седиштето на ЕУ во Скопје.
Организатори на протестот беа Светскиот македонски конгрес, Сојузот на здруженија на Македонците од
Егејскиот дел на Македонија,
Сојузот на Македонците со
исламска религија и Македонската студентска унија.
"Го поздравуваме полноправното членство на Буга-
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рија во ЕУ, бидејќи ова не е
антибугарски протест, но го
осудуваме агресивниот антимакедонизам на Софија кон
Македонците во Бугарија и
на македонскиот народ во
целина. Исто како што ги охрабруваме Брисел и македонската Влада за најбрзо членство на Македонија во ЕУ и
во НАТО, но под нејзиното
единствено име Република
Македонија, без додавки и
придавки, со нејзина сопс твена историја и култура. Меѓутоа, ги предупредуваме и
ЕУ и НАТО, дека Македонија
и Македонците не може повеќе да бидат жртви на расизмот, на апартхејдот и на
нацифашизмот на Балканот
и во Европа. Бараме Собранието на РМ да декларира
поддршка за унапредување
на положбата и правата на
Македонците во Р Бугарија,
како дел од вкупните билатерални македонско-бугарски односи, да ги повика бугарските власти да ги почитуваат правата на Македонците во Р Бугарија на мирен
собир и здружување, на обра-

ДА СЕ ОСУДИ ТОРТУРАТА ВРЗ ЧЛЕНОВИТЕ НА
ОМО "ИЛИНДЕН" ПИРИН
зование, вероисповед и информирање на мајчин македонски јазик, врз основа на
Копенхагеншките критериуми и да ги спроведат сите
одлуки на Европскиот суд за
човекови права за регистрација на политичката партија
ОМО 'Илинден' Пирин, како
и на другите здруженија на
граѓани и политичките партии на Македонците. Бараме

РЕЗОЛУЦИЈА
Познато е дека во изминативе неколку месеци се вршеа големи тортури врз Македонците во Пиринска Македонија од страна на бугарските власти, со цел да се стопира регистрирањето на политичката партија ОМО "Илинден" Пирин. Незадоволни од

усвои Резолуција во која се
вели:
"Бугарските власти неосновано го стопираа регистрирањето на македонската
партија, затоа што силно лобираа кај претставниците на
Европскиот парламент дека
кај нив не постојат етнички
Македонци. За жал, и за големо изненадување, колку
што нам ни е познато, македонските власти не му се
спротивставија на бугарското лоби во Европскиот парламент, а исто така, не им одговорија на своите колеги од
Бугарија кога го демантираа
постоењето на Македонците
во оваа држава. Министерот
за надворешни работи, Антонио Милошоски, изјави дека
со проблемот во Бугарија ќе
се занимаваат Европа и историчарите, положи венец на
гробот на Христо Матов, а не
го направи истото за Крсте
Петков Мисирков, чиј гроб е
само на чекор од Матовиот.
Премиерот Груевски не отвори разговор со неговиот
колега, бугарскиот премиер,
на средбата во Тирана за статусот на Македонците во Бугарија. Тој едноставно го премолчи настанот. Со ваквиот
став на Владата на Македо-

СТОП ЗА АНТИМ
РАСИЗМОТ И А
Собранието на РМ и ЕУ, Советот на Европа, ОБСЕ, НАТО
и ООН, да ја осудат тортурата
врз членовите на ОМО 'Илинден' Пирин од страна на бугарската полиција и надлежното обвинителство", изјави
Тодор Петров, претседател на
СМК.
Организаторите на протестот не успеаја да се сретнат со евроамбасадорот Ерван Фуере и со македонскиот
спикер Љубиша Георгиевски,
а примероци од усвоената
Декларација од протестот
примија претставници на ЕУ
од понизок ранг, како и шефот на Кабинетот на Георгиевски.

"Бараме Европската унија, Советот на Европа,
ОБСЕ, НАТО и ООН да ги обврзат бугарските власти да ги почитуваат правата на Македонците во
Република Бугарија и да ги спроведат сите одлуки на Европскиот суд за човекови права за регистрација на политичката партија ОМО 'Илинден'
Пирин, како и на другите здруженија на граѓани
и политички партии на Македонците".
"Државата да поведе повеќе грижа и за Македонците од Егејскиот дел на Македонија".
ваквиот однос на бугарските
власти, но и од игнорантскиот однос на македонските
власти за ова прашање, Советот на Македонската заедница за Мелбурн и Викторија,
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нија и на министерот за надворешни работи кон Македонците во Бугарија, воопшто не сме задоволни и бараме од нив енергично и јавно
да ги бранат интересите на

ЦИТЕ ВО БУГАРИЈА И ВО ГРЦИЈА
Македонците во Бугарија во
согласност со Уставот на Република Македонија. Бараме
од Европската унија да не
прима нови држави како нивни членки сè додека државите кандидати не им дадат
човекови права на малцинствата во тие држави. Исто
така, бараме Владата на Македонија да се залага за реципроцитет со соседните држави. Колку што имаат права
малцинствата во Македонија,
толку да имаат права поробените Македонци кои живеат во Бугарија, Грција, Албанија и во Србија".

КОНФЕРЕНЦИЈА
Со притисоци од страна на
грчките власти се соочуваат и
Македонците од Егејскиот дел
на Македонија. Низ сите меридијани на Земјината топка распрскани се илјадници судбини
на насилно протерани Македонци од своите родни огништа, од својата родна земја Македонија. Парцијалниот третман на прашањето за положбата и за правата на Македонците од Егејскиот дел на
Македонија, без заемна соработка, размена на информации
и искуства и координација, е

ПОЛИЦИЈАТА ТАЈНО ВРШИ ПРИТИСОК ВРЗ
МАКЕДОНЦИТЕ ВО ГРЦИЈА ОКОЛУ КОРИСТЕЊЕТО
НА МАЈЧИНИОТ ЈАЗИК И ПОСЕТУВАЊЕТО НА
ЛИТУРГИИ ВО МАКЕДОНСКИТЕ ЦРКВИ, НИКОДИМ
ЦАРКЊАЗ

АКЕДОНИЗМОТ,
ПАРТХЕЈДОТ
"Сè уште се надеваме дека ги знаете вашите должности и закони кон
сите граѓани на Бугарија, како и дека ќе направите сè за прекинување на
незаконитоста и кршењето на човековите права и ќе ја прекине јавната
дискриминација на дел од граѓаните во Бугарија, како на политичка, така
и на етничка основа", се наведува во отвореното писмо на ОМО "Илинден"
Пирин.
Во писмото се објаснува дека во изминатиот период на територијата
на Бугарија, 6.000 членови на партијата биле испрашувани во полициски
станици, во нивните домови или, пак, со полициски возила ги собирале
од работните места.
"Со загриженост констатираме дека ниту една државна институција не
презеде ништо да се спротивстави на тој бран од малициозно и јавно
однесување".
Откако регистрацијата на партијата беше одбиена од надлежниот суд
во Софија, предметот е обжален до Врховниот суд, кој и покрај изминатиот рок, сè уште се нема произнесено за одговор.
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да леку од сериозноста на
проблемот за да биде извесно
неговото решение и решавање од надлежните во земјата
и во странство. Многумина расејани на сите меридијани на
Земјината топка изумреа со
копнеж во душата повторно
да го пречекорат прагот на
родната куќа, далеку од татковината, од родителската грутка земја.
"Без државна стратегија и
асистенција по прашањето за
положбата и за правата на Македонците од Егејскиот дел на
Македонија, нема решение на
отворените прашања, ниту резултати. Времето полека но
сигурно ги брише трагите од
нашето постоење, децата-бегалци веќе станаа старци, покојниците со себе во земја ја
носат и својата судбина и своите маки, а новосоздадените
промени трајно ја менуваат
етничката структура на населението и го бетонираат и
прашањето за правата, положбата и за наследството на
Македонците од Егејскиот
дел на Македонија", порачаа
од Светскиот македонски конгрес на Првата национална
конференција на Македонците од Егејскиот дел на Македонија.
Всушност, оваа Национална конференција има цел да
ги усогласи ставовите на бројните здруженија и релевантните авторитети по сите прашања од македонско-грчките
односи и Македонците од Егејскиот дел на Македонија, пред
македонското и грчкото општество да ги претстави како
сериозен фактор кои сакаат,
бараат и нудат решение по
сите отворени прашања заради долгорочен мир и стабилност во регионот воопшто по
темата Македонија, елиминирајќи ја рециклажната војна
која, по правило, се повторува
на секои педесет години, независно од економскиот развој, и завршува со етничко чистење, геноцид и егзодуси.
Архимандритот Никодим
Царкњаз тврди дека полицијата тајно врши притисок врз
Македонците во Грција околу
користењето мајчиниот јазик
и посетување на литургии во
македонските цркви. Всушност,
дискриминација над Македонците се вршеше и минатиот
месец кога во Атина и Солун
беше промовиран Абецедарот. Тогаш грчките националисти тврдеа дека Македонија
е грчка, а македонската нација
измислена.

