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Организаторите на 
протестот испратија 
Резолуција до ОН, ЕУ, 
НАТО, Грција и до Владата 
на Австралија, како и до 
македонските политичари 
со која се бара од ОН, ЕУ 
и НАТО безусловно да ја 
примат Македонија како 
рамноправна членка во 
Друштвото на народите и 
да не прават преседани.

ВО ОДБРАНА НА УСТАВНОТО ИМЕ ВО ОДБРАНА НА УСТАВНОТО ИМЕ 
ПРОТЕСТИРАА МАКЕДОНЦИТЕ ПРОТЕСТИРАА МАКЕДОНЦИТЕ 
ВО АВСТРАЛИЈА ВО АВСТРАЛИЈА 

МАКЕДОНИЈА, МАКЕДОНЦИ, ЗАСЕКОГАШ!МАКЕДОНИЈА, МАКЕДОНЦИ, ЗАСЕКОГАШ!
Македонската заедница, предводена 

од Советот на Македонската заедница и 
друштвата "Потомците на Александар", 
"Брат Лубе Бошкоски", Македонска Али-
јанса и Обединета Македонска Дијаспора, 
на 24 мај, во Мелбурн, одржаа мирни про-
тести пред Парламентот на Викторија, под 
мотото "Македонија! Македонци! Засе ко-
гаш!" Повеќе од 25.000 Македонци се дви-
жеа по улиците на Мелбурн. Маршот беше 
жива жолто-црвена река со истакнати ма-
кедонски симболи и транспаренти. Поли-
цијата соработуваше со организаторите и 
ги стопираше автомобилите додека не по-
минаа демонстрантите... Македонците из-
ви   куваа Македонија, Македонија, помог-
нете ни во нашата кауза... без при тоа да 
се случи било каков мал инцидент, за 
што полицијата јавно й се заблагодари на 
Македонската заедница.

Инаку, ударна вест во австралиските 
медиуми беше токму протестот, кој беше 
сниман и од хеликоптери. Медиумите беа 
коректни и го пренесоа барањето на Ма-
кедонската заедница до Федералната вла-
да на Австралија да ја признае Македонија 
под уставното име и да ја повлече срам-
ната директива од 1994 година кога нè 
преименуваа во "Славомакедонци".

Организаторите на протестот испратија 
Резолуција до ОН, ЕУ, НАТО, Грција и до 
Владата на Австралија, како и до маке-
донските политичари. Инаку, со Резолу-
цијата се бара од ОН, ЕУ и НАТО бе з-
условно да ја примат Македонија како 
рам ноправна членка во Друштвото на на-
родите и да не прават преседани со нив-
ните повелби и конституции, прекр шу вај-
ќи ги самите, затоа што во нив нема таков 
закон - една земја да не смее да се на-
рекува така како што бара нејзиниот на-
род. Потоа се испрати барање до маке-
донските политичари да не се пазарат со 
вековното и библиско име на Македонија 
бидејќи за тоа немаат мандат. Веднаш да 
се стопираат преговорите со Грција и да 
се бараат човекови права на Македонците 
во Грција и во Бугарија. Никогаш нема да 
им простиме и нема да ни простат из-
минатите и идните македонски генерации 
ако ние, сегашната генерација, го смениме 
името.

Р Е З О Л У Ц И Ј А
На Македонската заедница од Викторија со мотото: "Македонија! Македонци! Засеко-

гаш! На мирен марш до Парламентот. 
Знаејќи дека Македонија и македонскиот народ беа насилно поделени меѓу Грција, 

Србија и Бугарија во 1912-1913; Знаејќи дека поделбата на Македонија го означи поче-
токот на вековната кампања на Грција, Србија и Бугарија за уништување на македонскиот 
народ и неговиот идентитет; Знаејќи дека Грција и Бугарија до ден денес го негираат 
постоењето на посебниот македонски етнички идентитет во и надвор од своите совре-
мени политички граници; и Знаејќи дека Грција го оспорува основното право на Ре-
публика Македонија да постои и да биде призната под своето историско и уставно име.

Македонската заедница од Викторија, Австралија прогласува:
1. Дека Република Македонија, македонскиот народ и неговиот посебен идентитет 

постојат и собирот пред Парламентот на Викторија денес означува доказ за постоењето 
на етничкиот македонски идентитет во Австралија;

2. Дека го потврдува основното и неотуѓиво право на етничките Македонци на свој 
идентитет и неотуѓивото право на Република Македонија на своето историско и уставно 
име согласно меѓународните закони;

3. Дека ги одбива и најостро ги осудува сите напори на Грција и Бугарија и било кој 
друг субјект, тело или држава да го оспори, негира или ограничи македонскиот идентитет 
и македонското име во било каква смисла;

4. Дека ќе бара Владата на Австралија веднаш да ја повлече навредливата и дискри-
минаторска Директива од 1994 г. со која македонскиот идентитет се именува како "Славо-
македонски" и да им се извини на Македонците за маките и навредите поттикнати од 
Директивата;

5. Ја повикува Владата на Австралија да го следи примерот на САД, Кина, Русија, Ка-
нада и другите 120 земји и да ја признае Република Македонија под нејзиното историско 
и уставно име според и согласно општите меѓународни закони;

6. Остро ја осудува Организацијата на Обединетите нации за наметнувањето на ре фе-
ренцата "Поранешна Југословенска Република Македонија" врз Македонија спротивно 
на член 4 од Повелбата на ООН и бара ООН да ја исправи оваа незаконска постапка и да 
реши да ја именува Република Македонија понатаму со нејзиното историско и уставно име;

7. Ја повикува Владата на Република Македонија веднаш да ги прекине сите преговори 
со Грција за името и ги опоменува Македонија, Грција и меѓународната заедница дека 
Македонците ширум светот се обединети и крајно одлучни да го бранат својот етнички 
македонски идентитет и никогаш нема да прифатат промена на името на државата 
Македонија;

8. Бара Грција и Бугарија веднаш да ја прекинат вековната кампања на геноцид врз 
етничките Македонци и македонската држава. Апелира до Австралија и меѓународната 
заедница да изврши притисок врз Грција и Бугарија за почитување на правата на 
етничките Македонци во Грција и Бугарија согласно меѓународните закони;

9. Остро го осудува НАТО за одложување на поканата за Република Македонија да се 
зачлени во Алијансата додека спорот околу името со Грција се реши. Иако Република 
Македонија ги исполни сите услови и барања за членство во НАТО, негирањето од страна 
на Грција на правото на Република Македонија на своето историско и уставно име е 
спротивно со основните меѓународни закони, така што бара НАТО веднаш да ја издаде 
поканата за членство на Република Македонија под нејзиното историско и уставно име; и

10. Ја повикува Европската унија да не ги повтори правните и етичките грешки на ООН 
и НАТО и да преговара со Република Македонија за прием во ЕУ под нејзиното историско 
и уставно име.


