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ОБРАЌАЊЕ 

ДО АВСТРАЛИСКАТА АКАДЕМИЈА НА НАУКИТЕ ПО ПОВОД ОДЛУКАТА 

НА АВСТРАЛИСКАТА ВЛАДА ЗА ПРОМЕНА НА ИМЕТО  

НА МАКЕДОНСКАТА ЕТНИЧКА ЗАЕДНИЦА ВО АВСТРАЛИЈА 

 

Австралиска академија на науките 

Канбера, Австралија 

 

Почитувани колеги, 

Поводот за нашето обраќање до Вас, како најистакнати претставници на 

науката и културата на Австралија, е едностраната одлука на австралиската влада 

да го промени името на македонската етничка заедница во Вашата земја од 

Македонска во славомакедонска. 

Членовите на Македонската академија на науките и уметностите со 

разочарување и индигнација ја примија оваа вест со која се врши промена на 

вековното име на дел од македонскиот народ што повеќе од едно столетие, како 

Австралијанци од македонско потекло, живеат под тоа име како граѓани на 

вашата земја. Слободни сме да истакнеме дека со овој акт австралиската влада не 

само што ги крши принципите врз кои почива Вашиот устав и австралиското 

општество како мултиетничко и мултикултурно, во кое Македонците досега ги 

уживаа сите права рамноправно со другите етнички заедници, туку ги крши и 

основните човечки права на тие свои граѓани да можат слободно да ја декларираат 

сопствената етничка припадност. Оваа одлука, без преседан во современата 

историја, дискриминаторска и нецивилизациска по својот карактер и по своите 

последици, не само што го повредува живото ткиво на македонскиот народ, туку 

претставува опасно пренесување на некои балкански состојби на австралиска 

почва и радикална негација на со децении спроведуваната демократска политика 

и практика на Австралија спрема сите свои граѓани. 

Вам, почитувани колеги, како врвни интелектуалци и осведовечени 

хуманисти, најмалку треба да Ви се укажува на апсурдноста на една политичка и 
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административна одлука, која силата на власта ја става пред слободно искажаната 

волја и демократското право на граѓанинот. 

Изразувајќи ја својата вчудоневиденост и загриженост, очекуваме од Вас, 

како наши колеги, научници и уметници, врвни претставници на свеста и совеста 

на австралиското општество, да го употребите својот углед, својот глас и влијание 

за укинување на оваа дискриминаторска, антиисториска и недемократска одлука и 

на целата македонска етничка заедница да $ се вратат одземените човечки и 

граѓански права и достоинството. 

Драги колеги, Најсрдечно благодарејќи Ви за разбирањето и поддршката, 

Ви ги упатуваме изразите на нашата длабока почит. 

 

Скопје, 22.III 1994 

 

    Македонска академија на науките и уметностите 

 

БИЛТЕН НА МАНУ, ГОД. XXI, БР. 1 


