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БИЛ С АРАВИНОВСКИ ,  ГРА ДОНАЧА     ЛНИК НА РОГДЕ ЈЛ ,  СИДНЕ ЈБИЛ С АРАВИНОВСКИ ,  ГРА ДОНАЧА  

Разговорот го водеше: 
Жаклина МИТЕВСКА

Господине градоначалник, об ласта 
Рогдејл се наоѓа во Сиднеј. Мо жете 
ли поконкретно да ни го прет ставите 
квартот каде живее нај го ле миот број 
Македонци...

САРАВИНОВСКИ: Општината Рог-
дејл се наоѓа на само десеттина ки-
лометри од централното градско под -
рачје, со 98.000 жители, од кои десет 
проценти се Македонци. Оп штината 
има годишен буџет од 60 ми лиони 
долари, со 370 вработени во локал-
ната власт. Од многуте ет нички гру-
пи, македонската заедница е нај мно-

губројна. Централното под рачје на 
Општината Рогдејл, особено ули цата 
"Кинг Стрит" во реалноста е на шиот 
Широк сокак во Битола или Ма ке-
донија во мало. Стана атрак тив но со-
биралиште за сите маке донски ге не-
рации.

Оваа општина се наоѓа во не по-
средна близина на сиднејскиот аеро-
дром Кингсфорд Смит, поради што 
има уште пореални можности да ста-
не еден од најголемите админи стра-
тивни центри, а бидејќи еден дел од 
неа го зафаќа и заливот Ботани Беј, и 
туристички центар.

Сега работиме на неколку нови 
проекти, кои се во фаза на про мо-
вирање. Прво, Cooks Cave, проект кој 
ќе чини една милијарда долари, а ќе 
опфаќа нови туристички капацитети 
и административен центар каде ќе 
бидат вработени 11.000 работници 

со полно работно време. Вториот 
про ект е Brighton Pier, кој опфаќа 
град ба на пристаниште, шеталиште, 
ресторани на море, продавници, нов 
хотел на седум ката со медија центар 
каде директно ќе се гледаат и ќе се 
слушаат вести од цел свет, кино сали 
и паркиралиште за 300 автомобили 
под вода.

За реновирање на шопиг цен т-
рите ќе се инвестираат 20 милиони 
долари, од кои 15 милиони само за 
населбите Бексија, Анклиф Норт Бек-
сли. 

Лани за уредување на парковите, 
на зеленилата и за поставување 
играчки за децата се потрошени 
700.000 долари. Дваесетминутниот 
огномет за Нова година нè чини 
30.000 долари. За двете елки по тро-
шивме 40.000 долари, едната поста-
вена во строгиот центар на Рогдејл, а 

НИКОЈ НИКОЈ НЕ МОЖЕНЕ МОЖЕ ДА Н   È ОДМАКЕДОНЧУВА  ДА Н 
И ДА НИ ГО ВАЛКА АВ   ТОРИТЕТОТИ ДА НИ ГО ВАЛКА АВ 

АВСТРАЛИСКИТЕ ВЛАСТИ, ПРЕД СÈ, ОЧЕКУВААТ ДА СЕ ОДНЕСУВАМЕ КАКО АВСТРАЛИСКИТЕ ВЛАСТИ, ПРЕД СÈ, ОЧЕКУВААТ ДА СЕ ОДНЕСУВАМЕ КАКО 
ЦИВИЛИЗИРАНИ ГРАЃАНИ НА КОИ ОВА ОПШТЕСТВО ИМ ОВОЗМОЖИ МНОГУ ЦИВИЛИЗИРАНИ ГРАЃАНИ НА КОИ ОВА ОПШТЕСТВО ИМ ОВОЗМОЖИ МНОГУ 
ПОВЕЌЕ ОД ОНА ВО КОЕ ИМ ОСТАНА "ЧЕМЕР ДУШАТА", БИЛ САРАВИНОВСКИПОВЕЌЕ ОД ОНА ВО КОЕ ИМ ОСТАНА "ЧЕМЕР ДУШАТА", БИЛ САРАВИНОВСКИ
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БИЛ С АРАВИНОВСКИ ,  ГРА ДОНАЧА     ЛНИК НА РОГДЕ ЈЛ ,  СИДНЕ Ј ЛНИК НА РОГДЕ ЈЛ ,  СИДНЕ Ј

Господинот Бил 
Саравиновски потекнува 
од Битолско, Република 
Македонија. Во Австралија 
доаѓа во 1966 година, 
на четиригодишна 
возраст. Повеќе од 20 
години е вработен како 
администратор во San 
george bildin sosaeti 
(банкарска институција 
со филијали низ цела 
Австралија). 

другата во месноста Брајтон покрај 
морскиот брег кои останаа до пра-
вославниот Божик.

Како се случи да бидете избран 
за градоначалник? Објаснете ни ја 
процедурата околу Вашиот избор?  

САРАВИНОВСКИ: Во Општината 
има 15 советници и тие се избираат 
за четиригодишен мандат. Нам, на 
избраните на последните локални 
избори во 2004 година, мандатот ни 
завршува во 2008 година. Граѓаните 
ги избираат советниците на Општи-
ната, а тие го избираат градона чал-
никот. Од 15 советници единаесет 
гласаа за мене за градоначалник во 
2006-2007 година. Ние сме во коа ли-
ција со Либералната партија. Јас сум 
член на Работничката партија повеќе 
од 30 години. Го застапувам десното 
крило на партијата, во која е и пре-
миерот на Нов Јужен Велс, госпо ди-
нот Морис Јема, како и господинот 
Френк Сартор, член на Парламентот 
за Рогдејл и министер во Владата на 
Нов Јужен Велс. Претседател сум на 
сите изборни штабови (оддели) за 
Рогдејл, без никаква опозиција. Пот-
претседател сум на Кинеската асо-
цијација за Рогдејл, чија цел е про-
мовирање на нивната култура, биз-
нис и лоби група. По шести пат сум 
избран за член на Советот на Оп ш-
тината - односно активен сум цели 
24 години. 

Од која етничка припадност се 
советниците во локалната само уп-
рава? Постои ли консензус меѓу нив 
кога се разговара за прашања по-
врзани со македонските проблеми?   

САРАВИНОВСКИ: Локалната власт, 
односно Советот на Општината го со-
чинуваат 4 советници од ли банско 
етничко потекло, 4 се Грци, 6 Ав стра-
лијци и 1 Македонец. Ние има ме кон-
сензус, особено во Законот за градба 
на куќи. Македонците сакаат да гра-
дат големи и раскошни куќи, а во мес-
тото кое го поседуваат нема доволно 
површина за двор и за зе ленило. Со-
гледувајќи дека 60 про центи од на-
шите луѓе го бараат тоа, направивме 
нов Закон со нови ре гу лативи за тие 
да можат така да гра дат. 

Што се однесува за негирањето 
на нашето име, можам да кажам дека 
овде кај нас такво нешто нема. Орга-
низиравме многу средби и приеми 
на кои доаѓале претставници од Ма-
кедонија, како Љубе Бошкоски, по-
којниот претседател Борис Трај ков-
ски, амбасадорот Виктор Габер, Мар-
тин Треневски, Васил Наумов и дру-

НИКОЈ НЕ МОЖЕ ДА Н   È ОДМАКЕДОНЧУВА È ОДМАКЕДОНЧУВА 
И ДА НИ ГО ВАЛКА АВ   ТОРИТЕТОТТОРИТЕТОТ ги. Тие биле ословувани како претс-

тавници од Република Македонија. 
На ваквите средби имало македонска 
песна и оро, фолклор и гајда.

Како беше досега во Рогдејл, кој 
ги застапуваше локалните проблеми 
на Македонците?

САРАВИНОВСКИ: Повеќе од 24 
години јас сум во Советот на Оп шти-
ната и сега по втор пат сум избран за 
градоначалник, а три мандати сум 
бил заменик. Проблеми има, но тие 
најмногу се од областа на градењето 
и се решаваат. Всушност, најбитно од 
сè е тоа што македонската заедница 
речиси и не функционира. Со про б-
лемите во црквата се направи го-
лем расцеп меѓу Македонците, на-
родот се подели. Изгубена е до вер-
бата и во црквата и во државата. Во 
заедницата ја нема компактноста, 
единството и затоа заедницата не 
може пред властите да се избори со 
некоја програма за да успее да земат 
грант, односно наменски средства 

СО ПРОБЛЕМИТЕ ВО ЦРКВАТА Е НАПРАВЕН ГОЛЕМ СО ПРОБЛЕМИТЕ ВО ЦРКВАТА Е НАПРАВЕН ГОЛЕМ 
РАСЦЕП, ПОДЕЛБА МЕЃУ НАРОДОТ. ИЗГУБЕНА Е РАСЦЕП, ПОДЕЛБА МЕЃУ НАРОДОТ. ИЗГУБЕНА Е 
ДОВЕРБАТА И ВО ЦРКВАТА И ВО ДРЖАВАТАДОВЕРБАТА И ВО ЦРКВАТА И ВО ДРЖАВАТА
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од државната или од локалната власт. 
Проблеми во црквата треба да се ре-
шат во татковината, а не овде за да го 
губиме авторитетот во поши роката 
австралиска јавност. Ние по крај Ав-
стра лијци се чувствуваме и Ма ке дон-
ци. Таму ни се корените и не мо же не-
кој да нè одмакедончува и да ни го 
валка авторитетот, кој со го дини нана-
зад сме го граделе. Јас сум гра до на-
чалник на сите граѓани кои жи веат во 
Општината Рогдејл, без раз лика кој од 
каде дошол и од каде му се корените. 
Во границите на мож нос тите, толку 
колку што можеме, им по магаме на си-
те етнички заедници, но најбитно е 
која заедница колку е ор ганизирана и 
што бара. Главно, доби ваат најоргани-
зираните и нај ком пакт ните, а во мо-
ментов, заради црков ни те недораз-
бирања, ние како Маке дон ци заоста-
нуваме зад многу помалите заедници.

Какви се Вашите контакти со Ма-
кедонците и за што најчесто Ви ба раат 
помош?

САРАВИНОВСКИ: Член сум на Со-
ветот на македонската заедница за 
Нов Јужен Велс и постојано кон так-
тирам со неа. Им стојам на рас по ла га-
ње, но тоа не значи дека мо жам да на-
правам сè. Реков дека таа е не функ-
ционална и поделена, ако ед ната гру-
па во име на македонската заедница 
поднесе некакво барање за гранд, 
веднаш истото го прави и дру гата, а на 
крај никој ништо не до бива, независно 
дали станува збор за ло кал но ниво 
или на ниво на др жава или федерација. 
Другите етнич ки групи сфатија дека 
само ако се единствени можат да одат 
напред и да имаат фај де од државата, 
а ние не можеме да се поучиме ниту 
од суд ските процеси во кои е во вле-
чена црквата, а кои за ед ницата, покрај 
не единството, ја чинат милиони дола-
ри. Како што гледам ни кого ништо не 
го интересира во тат ковината, од нос-
но ниту во црквата ниту во државната 
власт. Препуштени сме сами на себе, а 
не нè оставаат да работиме со глас но 
потребите, мож ностите и при ли ките 
во новото, ама правно австра лиско 
општество. 

Освен културно-уметничките др уш-
тва каде Македонците ја не гуваат сво-
јата култура и традиција, постојат ли 
други институции каде се раз гле ду ва-
ат прашања од ваков карактер?

САРАВИНОВСКИ: Покрај маке-
донските културно уметнички друш-
тва, ги имаме и црковните општини, 
кои се вистински стожери на маке-
донското опстојување на овие про-

стори. Потоа тука се пензионерските 
групи, женските секции, добротвор-
ните друштва, етничките училишта за 
изучување на јазикот, историјата и кул-
турата, литературните групи, спорт-
ските, шаховските, драмските и други 
клубови и асоцијации. Имаме маке-
донски радио часови и ТВ-про грами.

Каква е употребата на маке дон-
скиот јазик на локално ниво, па и по-
широко?

САРАВИНОВСКИ: Македонскиот 
јазик не треба никогаш да го забо ра-
виме. Јас сум роден во Македонија и 
како мало дете родителите ме до неле 
овде. Цел живот сум во Сиднеј, но ја-
зикот на мојот народ никогаш не го 
потценив и заборавив. Напро тив, и 
служ бено и приватно со гор дост го 
употребувам во сите кому никации. На 
тоа ги учам и моите деца и им пре-
порачувам на сонародниците изворно 
да го користат македонскиот јазик со 
потомците, зашто тоа е го лемо богат-
ство. Австралија е мулти етничка заед-
ница на повеќе од 150 нации и пра-
вото на овие привилегии треба до крај 
да се ползува. Во Оп штината Рог дејл 

повеќе од 10 про центи од насе лението 
зборува ма кедонски. На сл ужбените 
писма за кореспонденција, на задната 
страна се испишани јази ците од ет-
ничките заедници кои жи веат во Оп-
штината. Исто така се испи шани и сите 
ин формации и телефони за оние кои 
доволно не го разбираат офи цијал-
ниот, англискиот јазик, вове дени се 
телефонски преведувачки служби ре-
чиси во сите департменти на др жавно 
и на локално ниво. Сите пред видени 
проекти и информации за Општината 
се публикувани во по себни брошури. 
Во Општината Рог дејл се вработени 6 
Македонци, кои секогаш им се на рас-
полагање на на шите луѓе.

Каква е застапеноста на Маке дон-
ците во тамошните институции на сис-
темот и како кон нив се од не суваат 
австралиските власти?

САРАВИНОВСКИ: Македонците 
се многу лојални граѓани на австра-
лиското општество. Има голем број ин-
телектуалци кои дошле од Репуб ли-
ката, а и многумина кои овде за вр-
шиле ви соко образование. Тие ма те ри-
јално се добро ситуирани. Нив ните се-

"АКО ЕДНАТА ГРУПА ВО ИМЕ НА МАКЕДОНСКАТА "АКО ЕДНАТА ГРУПА ВО ИМЕ НА МАКЕДОНСКАТА 
ЗАЕДНИЦА ПОДНЕСЕ НЕКАКВО БАРАЊЕ ЗА ГРАНД, ЗАЕДНИЦА ПОДНЕСЕ НЕКАКВО БАРАЊЕ ЗА ГРАНД, 
ДРУГАТА ГО ПРАВИ ИСТОТО, А НА КРАЈ НИКОЈ ДРУГАТА ГО ПРАВИ ИСТОТО, А НА КРАЈ НИКОЈ 
НИШТО НЕ ДОБИВА" НИШТО НЕ ДОБИВА" 

ИнтервјуИнтервју
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мејства беспрекорно функ ционираат, 
што е ос но вен маке дон ски белег. Маке-
донците се на добри работни позиции и 
се по кажаа како одлични работници во 
мно гу сфери, заради што се ценети и 
соод ветно наградени. Но, како заед ница 
нè не ма никаде. Од ден на ден сè повеќе 
го губиме авторитетот пред австра лис-
ката јавност. На заедницата й пропаднаа 
не колку покрупни про ек ти кои беа фи-
нансирани од држав ните институции, а 
тоа се должи са мо на наметнатите цр-
ковни про бле ми на австралискиот кон-
тинент, осо бено во Сиднеј и тоа во Оп-
штината каде сум градоначалник! Не ре-
ше ните дол го годишни судски про це си 
сосема ја парализираа маке донската 
заедница. 

Како градоначалник и како дел од 
оваа заедница, не сум зазел, ниту сакам 
да заземам страна или некого да обвинувам, но збо-
рувам за фак тичката состојба во која се наоѓаме како 
етничка заедница, која некогаш била една од нај ус пеш-
ните и заради тоа и нај рес пек тирана во цела Ав стра-
лија, а особно во Сиднеј. За жал, денес тоа не сме! Пов-
торно ќе ис такнам дека за до брото на сите нас про-
блемите треба да се решат по скоро. Сепак, треба да се 
прифати вис тината дека сме доволно еман ципирани 
во мулти културното и пр ав но австралиско општество 
и во него треба авто номно да функцио нираме без да го 
пре несуваме ката стро фал ниот син дром. Во таа смисла, 
заклучокот е јасен за тоа како се од несуваат австра-
лиските власти. Иако се вчу доне ви дени, пред сè, тие 
оче куваат да се однесуваме како циви лизирани гра-
ѓани на кои ова оп штес тво им ово зможило многу по-
веќе од она во кое им останала "че мер ду шата".  

Инаку, како мирољубиви, тру до љубиви и потвр-
дени домаќини, во просек нашите луѓе немале про бле-
ми со полицијата, со органите на власта, но и ако ги 
имале тоа е мал процент во однос на другите етнички 
заедници.  

За односите со македонскиот ам басадор во Ав стра-
лија... Дали се сре ќавате со него и за што раз го ва рате?  

САРАВИНОВСКИ: Со македон скиот амбасадор, 
господинот Виктор Габер, се сретнав неколку пати. Оп ш-
тината ги отвори вратите не само за нашата Ам ба сада, 
туку и за сите државни институции на Република Ма-
кедонија. Досега од него, во името на нашата земја, не 
сме добиле ни какви барања или предлози. Сакам само 
да напомнам дека за строгиот центар на улицата "Кинг 
Стрит" или како што Македонците ја викаат Ши рок со-
как или "Мала Македонија", ќе се потрошат око лу 2 
милиона до ла ри. Таа ќе биде затворена и тука ќе се 
направи голема бина, која нај многу ќе им служи на 
Македонците за ор ганизирање концерти и фести вали 
на отворено. Овде ќе се организираат Деновите на ма-
кедонската култура, националните прослави и Илинден-
скиот фолклорен фестивал итн. Се разбира, ова нема 
да биде само за Ма кедонците, но нам нај многу ни од-
говара и како најмногубројни нај често ќе ја корис-
тиме.

Вашиот став за идејата на ма ке донскиот премиер 
на изборите во Ма кедонија да гласаат и маке дон ските 
иселеници?      

                     
САРАВИНОВСКИ: Со доаѓањето на 

премиерот Никола Груевски на власт 
ние како малку да се отпуш тив ме од 
онаа заборавеност и ин ди фе рентност 
на власта. Дај Боже и да го исполни тоа 
што го вети, но многу пати порано ни се 
ветуваа ра боти и не се исполнуваа, па 
затоа и гледаме малку со скептицизам 
кон сè ова. Ваквиот потег би бил ко ри-
сен и за др жавата. Замислете колку  на-
шинци се раселени! Ако сите тие гла саат 
и на некој начин се ангажираат да й по-
могнат на Македонија, тогаш таа би била 
земјата каде треба да се доаѓа на пе чал-
ба, а не да се бега од пра де довските ог-
ништа. Ете, порано има ше некои пра те-
ници кои се пла шеа дека ние ќе сме им 
ја расипеле жи веачката. Замислете, ако 
сите ние се евиден ти раме како Ма ке-

донци на колкав процент ќе беше спуштена бројката на Ал-
банците во Маке до нија! Денес ќе ја немавме двоја зич носта во 
државата и сл. Имено, ве ројатно некој се плашеше за кого ќе 
гласа македонската дијаспора! Гла сањето е демократско пра-
во и сло боден избор на граѓанинот. Без раз лика за кого ќе 
гласаа Македонците, сепак тие ќе гласаа за Македонија и за 
македонските партии.

МАКЕДОНЦИТЕ СЕ МАКЕДОНЦИТЕ СЕ 
МНОГУ ЛОЈАЛНИ МНОГУ ЛОЈАЛНИ 
ГРАЃАНИ НА ГРАЃАНИ НА 
АВСТРАЛИСКОТО АВСТРАЛИСКОТО 
ОПШТЕСТВООПШТЕСТВО


