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МАКЕДОНСКА АЛИЈАНСА
,,Александар Македонски 4/3А

Тел: 02/ 313 037 факс: 02/ 3130 377

ДО Скопје, 29.04.2015 г.

МЕДИУМИТЕ

Почитувани,

Претседателот на Македонската Алијанса, Ѓорѓија Џорџ Атанасоски, ја прифати
поканата на ИМДЧП и АМКЧП, активно да се вклучи во кампањата за собирање на
средства во Фондот "Dollar a Day", и својот углед да го искористи за
мобилизирање на Македонците од светот, во рамките на своите можности, да
придонесат во заедничката борба за унапредување на основните човекови права
на Македонците кои живеат во Албанија.

Тој го упати следниот повик:

Веќе две децении соработувам со Интернационалното Македонско движење за
човекови права и со Австралиско Македонскиот комитет за човекови права на
повеќе нивни проекти.

Несебично го вложувам сиот свој кредибилитет, углед и финансиски ресурси во
заедничката борба за остварување на универзалните човекови права и
цивилизациски придобивки за Македонците во Албанија, Бугарија и Грција, на
кои за жал, и во 21 век, им се оспорува идентитетот .

Македонците во Албанија се маргинализирани, нивните прави активно да
учествуваат во општествено-политичкиот живот, се ограничени и постои
тенденција за нивно дополнително ограничување.

Потврда за тоа е новата територијална организација и уредување на Општините во
Албанија, заради која Македонците останаа со само со Општината Пустец, во која
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живее доминантно Македонско население и каде нашата браќа и сестри сами
избираат кои ќе ги води на локално ниво.

Барањето на Македонците беше три Општини од подрачјето на Голо Брдо и три
од регионот на Гора, да не се укинуваат и да се припојуваат кон доминантно
Албански Општини, туку да се формираат самостојни Општини Голо Брдо и Гора.
Но тоа, Албанските власти не го прифатија.

Нашите браќа и сестри кои живеат во Албанија имаат право да бараат основањето
на Македонски културни центри, фолклорни групи,  обезбедување на програма на
Македонски јазик на Државната Албанска телевизија, правична и
пропорционална застапеност во Државните институции, стипендии за
Македонските студенти, достапност на образовниот процес и изучување на
Македонскиот јазик.

Остварувањето на овие права е предуслов за силна и економски просперитетна
Татковина. Македонија е секаде каде има барем по едно наше семејство, барем
едно Македонско срце.

Затоа, за нашата Татковина, култура, аманетот од нашите предци и за нашите
надвор од границите на Македонија, ги повикувам сите Македонци во целиот
Свет да се приклучат во проектот на Интернационалното Македонско движење за
човекови права и Австралиско Македонскиот комитет и во рамките на своите
можностите да придонесат во фондот "Dollar a Day".

Ја користам оваа прилика да ја изразам својата благодарност до сите поединци и
компании кои веќе донирале во Фондот.

Битката за остварување на нашите вековни стремежи за обезбедување на
достоинствен живот за Македонците кои живеат надвор од границите на
Републиката продолжува.

Ајде сите заедно да ја помогнеме оваа наша заедничка битка за достоинството на
сите Македонци во светот.

Нашето време е сега!
МАКЕДОНСКА АЛИЈАНСА

Претседател

Ѓорѓија Џорџ Атанасоски


