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"Се надевам дека извештајот ќе 
помогне Грција да се демократизира 
како што треба и да не биде црна дупка 
не само во Европа, туку и пошироко, 
кога зборуваме за почитување на 
основните права на човекот и на 
националните малцинства", вели Павле 
Воскопулос од "Виножито". 

Пишува: Жаклина МИТЕВСКА

ЌЕ ЈА СМЕНАТ ЛИ ООН ГРЧКАТА ЌЕ ЈА СМЕНАТ ЛИ ООН ГРЧКАТА 
ПОЛИТИКА ЗА НЕГАЦИЈА ПОЛИТИКА ЗА НЕГАЦИЈА 

НА МАЛЦИНСТВАТАНА МАЛЦИНСТВАТА

ЕКСПЕРТКАТА ЗА ЕКСПЕРТКАТА ЗА 
МАЛЦИНСТВА НА ОН, МАЛЦИНСТВА НА ОН, 
ГЕЈ МЕГДУГАЛ, ВО ПОСЕТА НА ГЕЈ МЕГДУГАЛ, ВО ПОСЕТА НА 
МАКЕДОНЦИТЕ ВО ГРЦИЈАМАКЕДОНЦИТЕ ВО ГРЦИЈА

ГРЦИЈА НЕ ЈА ПОЧИТУВА ГРЦИЈА НЕ ЈА ПОЧИТУВА 
УНИВЕРЗАЛНАТА ДЕКЛАРАЦИЈА НА ОНУНИВЕРЗАЛНАТА ДЕКЛАРАЦИЈА НА ОН

Организацијата на Обединетите нации конечно се за-
интересира за положбата на македонското малцинство 
во Грција?! Имено, експертот за малцинства на ОН, Геј 

Мегдугал, престојуваше во неколкудневна посета на Грција, 
со цел да види дали таму навистина постои малцинство, кое 
оваа држава воопшто не го признава. На средбите со Мек-
дугал дошле претставници на Македонците од сите околии во 
Егејскиот дел од Македонија, од Воденско, Костурско, Серес, 
Кукуш, Солун и Катерини. Мегдугал слушнала каде сè има ма-
кедонско малцинство. Проблемите со оспорувањето на иден-
титетот, образувањето на мајчин јазик, нерегистрирањето на 
културни здруженија, полициската тортура, проблемите на 
работните места е дел од она што тамошните Македонци до-
кументирано й го посочиле на експертката. Тие истакнале 
дека Грција не ја почитува Универзалната декларација на ОН, 
ниту Европската конвенција за човекови права, при што го 
потенцирале и сериозниот проблем со фалсификувањето на 
изборните резултати.

"Ние докажавме дека постоиме, дека нè има. Ако Грција 
сака да нè демантира, нека организира попис. Попис за јазич-

ниот, културниот и за етничкиот идентитет. Грција треба да 
излезе од црната дупка на демократијата", вели Воскопулос. 

За разлика од официјална Грција која не ја коментира по-
сетата, средбата со Мегдугал за тамошните Македонци е ис-
ториска и тие се надеваат на позитивен исход за нив во 
извештајот кој таа ќе го поднесе во светската организација. 

"Се надевам - дополнува Воскопулос - дека извештајот ќе 
помогне Грција да се демократизира во однос на почиту ва-
њето на основните права на човекот и на националните мал-
цинства. Се надеваме дека ние можеме да бидеме навистина 
добра причина и да сме им од помош. И ние како Македонци 
да им кажеме нешто ново на сите овие власти, за сите овие 
децении, за конечно да почнат реформите во грчкото опш-
тество, во образованието, во политичката сцена и конти нуи-
рано да не ги трујат  сите грчки граѓани кога станува збор за 
почитување на основните права на националните малцинства 
при разноликост во едно општество, како што е општеството 
во кое живееме, во Грција".

"Многу е тешко да се смени историјата од последната 
деценија. Но, сепак ова е  чекор понапред. Ќе има успех. Не 
веднаш, бидејќи борбата е тешка и долга", изјавуваат тамош-
ните Македонци.

Експертката на ОН ја посетила и областа Тракија, каде се 
сретнала со претставниците на турското и на ромското мал-
цинство. Во сè ова атинскиот печат гледа заговор против Грција. 

"Турција, по барањето на Груевски за враќање на имотите 

на егејските Македонци, им овозможи на македонските граѓани пристап до 
нејзините архиви, за да ги пронајдат документите кои би можеле да им 
помогнат при добивањето на нивните барања", пишуваат грчките весници.

Според одредени дипломати, грчките политичари се здобиле со уште 
еден проблем кој досега го немале - малцинскиот. 

Инаку, Европската Слободна Алијанса, во која членуваат "Виножито" и 
ОМО "Илинден" Пирин, ја поздрави посетата на Мекдугал во Грција.

"Многу сум среќен што меѓународните организации, како ОН и Советот 
на Европа, се интересираат за прашањето и имаат волја да одат на терен. 
Ваквите посети се резултат на притисокот кој се врши врз Грција по след-
ниве децении, бидејќи ова не е ново. Сите знаеме дека меѓународните 
организации имаат тенденција да реагираат бавно", вели директорот на 
ЕФА, Дауен. 

Сега се очекува интернационализирање на македонското прашање, но 
тој жали што ЕК во последното писмо на претседателот Баросо упатено до 
премиерот Груевски се оградува од прашањето на македонското мал-
цинство во Грција. При тоа Дауен потенцира и дека се залагаат за решавање 
на проблемот со нерегистрирањето на македонската партија ОМО "Илин-
ден" Пирин во Бугарија.

"Во април се сретнавме со претставници на ЕК ни се вети, а и ни се по-
тврди дека й пишувале писма на бугарската држава за да го стават проб-
лемот на маса и побарале да се пронајде решение за нерегистрирањето на 
ОМО "Илинден" Пирин", коментира Дауен. 

Тој вети дека Европската Слободна Алијанса ќе продолжи во европските 
институции во Брисел и Стразбур да работи на прашањето - македонско 
малцинство.


