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ОБРАЌАЊЕ
НА МАКЕДОНСКАТА АКАДЕМИЈА НА НАУКИТЕ И УМЕТНОСТИТЕ И НА
УНИВЕРЗИТЕТИТЕ ВО МАКЕДОНИЈА ПО ПОВОД РЕФЕРЕНДУМОТ
НА 8 СЕПТЕМВРИ 1991
Поттикнати од историската одговорност на науката и културата за
иднината на Република Македонија и поучени од искуствата што ни ги нуди
минатото, Македонската академија на науките и уметностите, Универзитетот
„Кирил и Методиј“ во Скопје и Универзитетот во Битола ги повикуваат сета
македонска интелигенција и сите граѓани на Републиката да излезат на
Референдумот на 8 септември 1991 година и да го дадат својот глас за самостојна
и суверена Република Македонија со право да стапи во сојуз на суверени држави
на Југославија.
Изјаснувањето на граѓаните на Република Македонија на Референдумот на
8 септември 1991 година претставува настан од историско значење за судбината
на македонскиот народ, припадниците на албанската, турската и другите
националности што живеат заедно со него, како и за сите Македонци вон
границите на Република Македонија. Со определувањето за Македонија како
самостојна и суверена држава во целост се остваруваат историските стремежи на
македонскиот народ за национална слобода и сопствена држава, изразувани во
национално-ослободителните

востанија

и,

посебно,

во

Кресненското

и

Илинденското востание со Крушевската Република и, во исто време, се потврдува
и доградува самостојноста и сувереноста на македонската држава, чии темели се
поставени во антифашистичката народноослободителна борба во текот на Втората
светска војна и чие создавање е прокламирано на Првото заседание на АСНОМ на
2 август 1944 година.
Со поддршката на Референдумот се обезбедува цврста основа за доследен
демократски развиток на Република Македонија и за целосна рамноправност на
сите нејзини граѓани без оглед на нивната национална припадност, политичко
убедување и верска определеност. Со неа се отвораат нови перспективи за
натамошен побрз економски и културен напредок на Републиката врз основа на
сопствените материјални избори и творечки труд и се осигуруваат можности за
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постојано подобрување на општите животни услови и благосостојбата на сите
граѓани на Македонија.
Референдумот треба да го манифестира моралното и духовното единство и
политичката волја на македонскиот народ и на припадниците на другите
националности што живеат во Македонија и нивната определеност за трајно
сожителство врз демократски и рамноправни основи. Позитивното изјаснување на
Референдумот треба да биде силен израз на цврстата определеност за судбината
на Македонија да решаваат само македонскиот народ и сите граѓани на Република
Македонија.
Врз основа на Референдумот Република Македонија легитимно ќе
настапува како самостоен, суверен и рамноправен субјект во уредувањето на
новите односи меѓу народите на Југославија и при одлучувањето за стапување во
идниот сојуз на суверени држави, како и при нејзиното слободно определување за
регионални и пошироки форми на поврзување со другите народи на Балканот и во
Европа, при што основен мотивирачки фактор секогаш ќе бидат нејзините
сопствени витални интереси.
Референдумската одлука ќе претставува уште еден одговор на историските
неправди и на сите стари и нови аспирации спрема Македонија и македонскиот
народ, како и на обидите за негација на самобитноста на македонскиот народ, на
неговата историја и култура.
Поддршката на Референдумот ќе биде потврда и на определеноста на
Република Македонија да се гради како слободна и демократска заедница, со
отворени граници и цврсто приврзани кон политиката на мир и сестрана
соработка со сите соседни и други народи во светот.
Референдумската одлука во исто време ќе претставува и политичко-правна
основа за меѓународно признавање на Република Македонија како субјект и
рамноправен член на меѓународната заедница и за нејзино вклучување во
светското семејство на слободни народи.
Обраќајќи се кон македонската интелигенција и сите граѓани на Република
Македонија со повик да му дадат целосна поддршка на претстојниот референдум,
Македонската академија на науките и уметностите и универзитетите во Скопје и
Битола ја изразуваат својата увереност дека со исполнувањето на овој највисок
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граѓански и патриотски долг ќе обезбедат трајни основи за својата подобра
иднина и за иднината на нашата татковина.
БИЛТЕН НА МАНУ, ГОД. XVIII, БР. 2; 5.09.1991
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