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Рубриките ФОРУМ и ПИСМА ја отсликуваат нашата отво  -
ре ност кон јавноста. Овде автен тич   но обја ву ваме и текстови 
кои не се во со гласност со на шата уредувачка политика.

ЗАЕДНИЧКИ  АКЦИИ  ЗА  ИМЕТОЗАЕДНИЧКИ  АКЦИИ  ЗА  ИМЕТО
Отворено писмо до:
Службата за комуникации на Владата на РМ; Агенцијата 

за иселеништво на РМ; Обединета Македонска Дијаспора; 
Интернационално дви же ње за македонски човекови пра-
ва; Македонска Алијанса; Македонски светски конгрес; "Ви-
ножито" од Егејска Ма кедонија; ОМО Илинден ПИРИН од Пи-
ринска Македонија; Македонска Алијанса за Европска Ин-
теграција од Алба нија; Македонско здружение "Кочо Ра-
цин", Белград, Ср бија; Македонските заедници на држа-
вите во светот и индивидуални македонски активисти на 
движењето, автори на книги и национално политички ста-
тии и теми и пријатели на македонскиот народ

Службата за комуникација на Владата на РМ, во соработка 
со Агенцијата за иселеништво, може да ги зближи сите ма-
кедонски лоби групи во дијаспората, за заедничка соработка 
и стимулација на нивните активности, со сличните групи и 
поединци од РМ. Тие сите припаѓаат во групата НЕВЛАДИНИ 
ОРГАНИЗАЦИИ. Ова е важно особено за официјалните кон-
такти со Европската унија во која функционира Комисија 
само со невладини организации од светот.

Службата за комуникација на Владата на Република Ма-
кедонија, посебно или во соработка со Агенцијата за исе ле-
ништво на Р Македонија, може да дава сугестии за поуспешно 
и поквалитетно ангажирање на лоби групите во поставувања 
барања, до меѓународните организации и институции, да 
укажува на последиците од некоректните барања или прет-
ставувања на потребите на македонските иселеници, по др-
жавите во светот, за нивно признавање и третирање на ма-
кедонската националност и сувереност и сл.

Иселеничките лоби групи составени од Македонци и 
странски државјани, од македонско потекло, како што се 
Обе   динета Македонска Дијаспора (ОМД), Интернационално 
Македонско Движење за човекови права, Обединети Маке-
донци и други групи и поединци во дијаспората и слични на 
нив во окупираните делови на Македонија, како што се 
"Виножито" од Егејска Македонија, ОМО Илинден ПИРИН од 
Пиринска Македонија и други, денес не соработуваат меѓу-
себно или, пак, ако соработуваат тоа е минимално и не е 
сходно со потребите кои сами по себе се наложуваат.

Заедничкото или посебно, но усогласено активирање на 
лоби групите, како и нивно официјално претставување на 
национални, верски, културни, политички и други потреби, 
на своето членство или македонското иселеништво, од нив-
ната близина на живеење, надвор од Република Македонија, 
особено пред меѓународните организации и нивните инс-
титуции, како што се, ЕУ, НАТО, ООН и други, може да при-
донесе за успех. Спротивно, гледано од досегашната прак-
тика и покрај интелектуалните квалитети на групите и на 
поединците, како и гледано од програмите кои, исто така, се 
квалитетни, без извесен надзор со упатувања на вистински 
адреси и правилни претставувања на потребите на маке-
донското иселеништво, само делумно би имало успех, како 
што има и досега.

Досега секоја лоби група или македонски организиран 
субјект, во дијаспората и во окупираните делови на Маке-
донија, работат на своја рака, без некои официјални кон так-
ти, кои не даваат доволен успех за солвирање-решавање на 
националните, верските, културните и другите актуелни по-
треби на Македонците, кои живеат надвор од Република 
Македонија. Повеќето од активноста е сведена на согле ду-
вања на потребните решенија и прикажувања на фактичката 
положба, истакнувајќи ги како примери кои треба да се реа-
лизираат во практиката. Македонските медиуми публикуваат 
дел од овие вредни трудови, но за кусо време паѓаат во за-
борав и се запоставуваат и не се реализираат, односно прак-
тично не се спроведуваат, таму каде и се наменети.

Во извештаите и статиите се потребни согледувања на 
македонските лоби групи во дијаспората, се чувствува не-

достаток на финансиски средства, за административните и 
организационите активности, кои се основа и за меѓусебните 
комуникации. Тоа придонесува и за себична, донекаде изо-
лирана активност, што условува лично претставување на 
активностите, кои покажуваат успех, во поедини акции и 
контакти со претставници на меѓународните организации, 
институции и одделни нивни претставници (најмногу кон-
такти со конгресмени во САД). Многу ретко се сретнуваат, во 
нивните средства за информирање, меѓусебните контакти 
како договори и заеднички спроведувања на активности и 
сл. Тука изостануваат истакнувања на активности, на многу 
активни членови и супортери, на македонските заедници, 
особено во државите низ светот. Така, произлегува различ-
ност во толкувањата кој колку се ангажирал или кој колку 
придонел, за остварување на поедини важни настани или 
дипломатски или демократски правни, организациони и 
слични акции, се разбира, пред сè, од национален карактер.

Бидејќи сите контакти, односно активности, имаат по-
треба од одлично познавање и владеење, на пример, на 
англискиот јазик, како светски  комуникативен јазик, како и 
други светски јазици, членството на водствата на маке-
донските лоби групи и поединци во дијаспората, на сметка 
на англискиот јазик е запоставен македонскиот литературен 
јазик. Се создава празнина во општењето кое е многу по-
требно, на македонски јазик, што е недостиг и проблем или 
пречка за поцелосно комуникацирање и поставување на 
вистинските потреби на бранењето на македонската нацио-
налност и воопшто на македонската битност, од историски, 
верски, културни и други карактеристичности и македонски 
обележја.

Македонското иселеништво, македонските активисти-чле-
нови во лоби групите, повеќето од нив го зборуваат и ин-
телектуално го владеат македонскиот литературен јазик, би-
дејќи се образовани во Република Македонија. Од друга 
страна, пак, водствата на овие групи, а и поединци се од 
поновите македонски генерации, образовани во англиските 
говорни подрачја, каде исклучително или во поголем дел го 
употребуваат англискиот јазик. Така настануваат нераз би-
рања и недоволни комуницирања, а со тоа и недоволна или 
воопшто немање потребна соработка за националната ак-
тивност.

Сведоци сме на намалувањето на националната активност 
или, пак, на тотално неангажирање на водствата на т.н. 
бивши македонски општини и асоцијации во дијаспората. 
Да не зборуваме за официјалните македонски православни 
епар хии, кои раководат со македонските верници и маке-
донските духовни објекти, во дијаспората. Тие епархии ос т-
варуваат потребни средства, како за нивно функционирање, а 
исто толкави и поголеми средства за потребите на Ма-
кедонската православна црква во Р Македонија!? За жал, 
духовните-верски македонски институции во дијаспората 
немаат никаква национална активност, ниту соработка, а ниту, 
пак, на некој начин ги поддржуваат македонските лоби групи 
и субјекти во нивните национални македонски активности! 
Господ е голем и Тој нека ни е на помош на сите!

Ве молам воспоставете меѓусебни контакти и соработка, 
за доброто на македонската кауза, пред сè, за зачувување на 
македонската националност и уставното име на Македонија. 
Исто така, Ве молам потврдете го и регистрирајте го ова 
отворено писмо, особено и првенствено Вие, за кого е и 
наменето, за да се вклопиме и ние од дијаспората во вла-
дината акција "Ден на идеите" иако со мало задоцнување!?

Лоби групите од дијаспората и од Македонија


