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Г-дин Шалваринов, во едно интервју изјавивте де - 
ка стапувате на новата функција со многу пози-
тивна енергија бидејќи е многу благородна работа 
со која ја продолжувате дипломатската семејна  
традиција. Кажете ни нешто повеќе за тие ме-
ѓународни односи и дипломатија. 

Чест и задоволство е да се продолжи семејната тра
диција, мојот дедо беше конзул во Сиднеј за време на  
Југославија, искрено израснав со разговорите со мојот  
дедо за тоа како е да се биде конзул и како со ра бо
тувал со македонската дијаспора. Пополека, но си гур  
но и јас почнав да се интересирам за ди пло ма ти ја
та, за политиката како наука, преку разговорите со 
него, некако нештата ми станаа поб лиски и ги заса 
кав. Подоцна се запишав на Фа кул тет во Грција, „Ana  
 tolia College of Thessaloniki”, каде студирав на ан глис
ки јазик. По завршувањето на додипломските сту  дии  
се стекнав со диплома за завршени студии на Меѓу
народни односи и над ворешни работи и диплома за 
завршени студии на Југоисточна Европа.

Г-дин Шалваринов, претставете ни како фун  кци-
онира и што е целта и програмата на др  жавната 
институција, Агенцијата за иселе ништво и каква 
ви е соработкта со ресорното министерство за 
дијаспора и со министерот Ед монд Адеми. 

Агенцијата за иселеништво е орган на државната 
управа, чија основна цел е поттикнување, помагање 
и одржување на националниот идентитет кај исе ле
ниците, преку негување на мајчиниот јазик и култу  
ра на иселениците во средините каде живеат, како  
интеграција во општествениот живот во матичната 
земја, преку нивно вклучување во јавниот и еконо м 
 скиот живот. Зачуван национален идентитет и инте  
грираност на иселениците во општес твениот живот, 
економскиот и културен живот и продлабочување на 
комуникацијата на иселениците со матичната земја.

Задачите и обврските на Агенцијата за иселениш
тво се: унапредување на положбата и правата на исе 
ле ниците поттикнување на културниот развој на исе  
лениците, информирање на иселениците за сос тојбата 
во матичната земја и унапредување на врските со нив  
и нивните организации, создавање услови за реин те
грација на иселениците и нивно вклучување во јав
ниот и економскиот живот, како и преку одржување на 
системска мрежа со единиците на централната власт, 
локалните власти и заедни цата на единиците на ло  
калната самоуправа и да вање стручно техничка по мош 
на иселениците во процесот на инвестирање во матич
ната земја.

Од друга страна соработката со министерот задол   
жен за дијаспора гдин Едмонд Адеми е од лич на и 
како тим соработуваме за цели и интереси на ди ја
спо рата. Ако улогата на Агенцијата е пред сé e опера
тивна, министерот заедно со кабинетот пред сé ја дава  
политичка поддршка во делот на заштита на правата 
и интересите на дијаспората, и ние це лосно се надо
полнуваме во работењето, а со тоа и крајниот резултат 
е очигледен и позитивен пред сé. Знам дека оваа со
работка ќе продолжи и во иднина и ќе биде уш те по 
позитивна. 

Г-дин Шалваринов, вие сте повеќе од една годи-
на на чело на Агенцијата за иселеништво. Посе-
тивте многу држави и бевте присутни меѓу исе - 
лениците. Откријте ни која е вашата нај го лема 
сатисфакција во работата.

Така е, повеќе од година дена сум на оваа позиција 
и можам слободно да кажам дека за мене најголемата 
сатисфакција е кога одредена потреба или цел на ди  
јаспората ќе биде реализирана во целост, а преку тоа  
и ќе се оствари причината поради која постои Аген
цијата. За овој временски период имам посе те но дос  
та земји и голем број на иселеничи организа ции и пое 
динечни средби со иселеници, и можам да кажам дека 
македонскиот народ каде и да е, тој е гос топримлив 
и многу љубезен. Секаде каде бев, можам слободно 
да кажам дека иселениците во ди јаспората во целост 
ја претставуваат нашата тра диција, култура, јазик и 
историја. 

Г-дин Шалваринов, во летниот период ја от во-
рив те традиционало десетата Летна школа за  
изучување мајчин јазик, за деца иселеници од Ма - 
ке донија. Интересно е приклучувањето кон овие 
ак твности и проектот „дружење на деца та од  
дијаспората” со цел дружење на децата на хр ват-
ската дијаспора во Македонија со маке дон чи  њата 
од Хрватска. Проектот го органи зира хрват ско-
то-македонско друштво од Тето во. Дали се очекува 
продолжување на овој проект со децата по потекло 
од Хрватска во Летната школа за мајчин јазик и 
оваа година во Охрид? 

Да, така е, во летниот период ја отворив тра ди 
ционално десетата Летна школа за изучување на мај  
чин јазик за деца на иселеници, но за првпат оваа  
година на школата имаа можност да учеству ваат и  
деца по потекло од Хрватска, а кои се во Се верна Ма
кедонија, заедно со македончињата од Хр ватска. Ос
новната моја замисла беше пред сé е меѓусебната 
дру ж  ба, верувам декa ваквите средби, градат прија
телства на долг рок, воедно на овој начин децата учат 
за различните од себе, по многу основи, воедно ги 
запознаваат убавините на двете земји. Верувам дека и 
во иднина ќе опстои ваквата соработка и мој план на 
долг рок не е само соработка со Хрватите, туку со сите 
останати народности кои живеат во земјата. 

Г-дин Шалваринов, Заедницата на Хрватите во 
РМ сорботува со Агенцијата за иселеништво. Вла - 
дите на двете пријателски држави во 2007 го - 
д и на потпишаа Спогодба за заштита на маке - 
дон ското малцинство во РХ, како и на хрватско -
то малцинсто во РМ. Врз основа на таа била те-
рал ната спогодба Агенцијата за исе ле ништво во  
Охрид ја одржа првата кон фе рен ција. Дали во ид-
нина, Агенцијата за иселеништво, ќе направи по - 
натамошни чекори во имплементација на била-
тералната спогодба со организирање поширока ре-
гионална конферен ција? 

Со Меѓувладината мешовита комисија за спро ве 
дување на Спогодбата меѓу Република Северна Ма  
кедонија и Република Хрватска во сферата на на  цио  
налните малцинства и воспоставување на сред бите  
за потребите од истата, се наметна и по тре ба та за  
одржување на прва Конференција со цел под дршка 
на здруженијата на Хрватите во Репу блика Северна 
Македонија и здруженијата на Маке донците во Хр
ват ска, основната цел на Спогодбата е да се даде под
дршка на малцинствата, а воедно и да се подобри 
ко муникацијата помеѓу двете земји, а врз основа на  
заедничка соработка да се продуцираат проекти од  
заеднички интерес и цел. Сметам дека ваквата сора
ботка ќе продолжи во иднина и ќе се реализираат 
многу проекти кои ќе бидат во корист на двете земји, 
а со тоа и ќе се оправда причината за постоење на 
ваквата комисија и спогодба. Искрено,  сум благодарен  
на Република Хрватска за третманот на македонците 
во земјата, оттука ми претставува чест и задоволство 
што можам да дадам поддршка на ваквите настани 
кои водат кон тоа да се создаваат добри реализирани 
активности.

Г-дин Шалваринов, во програмата на Агенцијата 
за иселеништво дали е планирана соработката 
на хрватските малцинства во РМ и вклучување во 
заеднички проекти? 

Основната цел на постоење на Агенци
јата за  исе леништво е целосната поддршка 
на иселениците и реализација на нивните 
потреби, цели и интереси, но доколку во 
иднина се вос постават директни сора ботки 
помеѓу  Хр ватите во Северна Македонија и 
на ши иселеници без разлика на нивната 
нацио нална припадност, секако дека ќе да
деме целосна поддршка како Агенција за 
исе леништво. 

Разговорот  го водеше 
Љерка Тот Наумова 

Целосната поддршка 
за Цели и интереси 
на дијаспората

Cоработката со министерот задолжен 
за дијаспора г-дин Едмонд Адеми 

е одлична и како тим соработуваме 
за цели и интереси на дијаспората.

Секаде каде бев, можам слободно да кажам 
дека иселениците  во дијаспората во целост  

ја претставуваат  нашата традиција, 
култура, јазик и историја.

Н икола Шалваринов, актуелен директор на 
Агенцијата за иселеништво, на оваа функција 

стапи во август 2017 година. Предходно има 
богато работно искуство и образование. Ро ден е 
во Скопје 1983 година.

Сред ното образование го завршува во Амери-
канското интернационално училиште на Со лун,  
“Pinewood”. Се запишува на Факултет во Грци-
ја, “Anatolia College of Thessaloniki”, каде студира 
на англиски јазик. По завршувањето на доди-
плом ските студии се стекнува со диплома за 
за вр шени студии на Меѓународни односи и над-
ворешни работи и диплома за завршени студии 
на Југоисточна Европа. 

Има одлично познавање на англискиот јазик,  
зборува и чита грчки јазик и има основни поз-
навања од јапонски јазик.

Како млад човек има стекнато големо работ - 
но искуство во невладини организации, но, најго - 
лем период од неговото претхoдно работно искус-
тво е во секторот на марке тин гот.

Основната цел на постоење на Агенцијата 
за  иселеништво е целосната поддршка на 

иселениците и реализација на нивните потреби, 
цели и интереси.

Десетата Летна школа за изучување мајчин јазик во Охрид

Интервју со нИкола ШалварИнов,
дИректор на агенцИјата за ИселенИШтво


