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ETNIČNI PROBLEMI V ZAHODNI MAKEDONIJI
Izvleček:
Diplomsko delo se osredotoča na etnično problematiko v zahodni Makedoniji oziroma na medetnične
odnose med albansko manjšino in makedonskim narodom. Na podlagi raziskovanja obstoječe
literature, virov in opravljenega terenskega dela v Makedoniji je predstavljena zgodovina in razvoj
medetnične problematike. Albanska manjšina kaže bistveno drugačne karakteristike kot makedonski
narod. Predvsem imajo višji naravni prirastek kot Makedonci, kar je republiška oblast v 1980-ih
dojemala kot resen problem. Takrat se je začela diskriminacija albanske manjšine. Po osamosvojitvi
Makedonije je albanska manjšina neuspešno zahtevala več pravic in pristojnosti kot so jih sicer dobili.
Osamosvojitev je Makedoniji prinesla resne probleme s sosednjimi državami, ki so ob notranjih
problemih predstavljale veliko grožnjo tako državni suverenosti kot obstoju makedonskega naroda.
Albanska manjšina je ob osamosvojitvi dobila skoraj enake pravice kot vse ostale manjšine, čeprav je
bila bistveno številčnejša. Makedonci so se namreč bali, da če jim bodo dali več pravic in pristojnosti,
bodo sčasoma zahtevali odcepitev od Makedonije, kar bi lahko povzročilo razpad Makedonije.
Medetnični odnosi so se slabšali dokler ni v začetku leta 2001 prišlo do oboroženih spopadov med
albanskimi oboroženimi skupinami in državnim policijo ter vojsko, ki so se končali dobrega pol leta
kasneje. Ohridski okvirni sporazum je pod pritiskom mednarodne skupnosti prinesel bistvene
spremembe delovanja Makedonije in izboljšal položaj albanske skupnosti. Te spremembe so sprva
poslabšale medetnične odnose, vendar se danes le-ti bistveno izboljšujejo zahvaljujoč približevanju
Makedonije evro-atlantskim integracijam.
KLJUČNE BESEDE: Makedonija, Zahodna Makedonija, Zahodni Balkan, etnična problematika,
etnični konflikt, Ohridski okvirni sporazum, medetnični odnosi
ETHNIC ISSUES IN WESTERN MACEDONIA
Abstract:
The BA paper focuses on ethnic issues in Western Macedonia, that is on interethnic relations between
the Albanian minority and the Macedonian nation. On the basis of existing bibliography and field
work done in Macedonia, this paper presents the history and the evolution of interethnic issues. The
Albanian minority is quite different from the Macedonian nation. Most of all, it has much higher birth
rate, which posed a serious problem to the authorities in the 1980's. This is when the discrimination
against the Albanian minority began. After Macedonia gained the independence, the Albanian
minority unsuccessfully demanded greater rights and jurisdiction. Independence brought Macedonia
some serious problems with the neighbouring countries. Taking in account the internal problems, they
all posed serious threat to Macedonia's sovereignty and the very existence of the Macedonian nation.
The Albanian minority got almost the same rights as all the other minorities, although it was
significantly more numerous. The greatest Macedonian fear was that if they had allowed them greater
rights, the Albanians would eventually secede from Macedonia which could cause the disintegration of
Macedonia. Interethnic issues deteriorated to the point where in the beginning of 2001 an armed
conflict began between Albanian guerrilla and the state armed forces. The conflict, under the pressure
of international community, ended half a year later with the signing of the Ohrid Framework
Agreement. The agreement significantly changed the structure of Macedonia and improved the status
of Albanian community. Interethnic relations deteriorated right after the Agreement was signed, but
they are rapidly improving today, mostly due to Macedonia's approach to the NATO and the EU.
KEY WORDS: Macedonia, Western Macedonia, Western Balkan, ethnic issues, ethnic conflict, Ohrid
Framework Agreement, interethnic relations
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1. UVOD
Čeprav je Makedoniji kot edini bivši jugoslovanski republiki uspelo, da se je po mirni poti
odcepila od Jugoslavije, jo je slabih sedem let nazaj pretresel etnični konflikt. Z dnem
osamosvojitve se je Republika Makedonija odločila, da stopi na trnovo pot mednarodnega
priznanja in suverenosti na stebru večinskega prebivalstva Makedonije, torej Makedoncev.
Tej usmeritvi je nasprotovala albanska manjšina, druga največja etnična skupnost v državi. Po
slabih desetih letih samostojnosti je izbruhnil konflikt, ki je ponovno dokazal, da je balkanski
sod smodnika še kako vnetljiv. Zadnji oboroženi spopad na evropskih tleh je močno vznemiril
mednarodno javnost, ki je na podlagi slabih izkušenj iz kosovske krize ukrepala previdno.
Albanska skupnost v Makedoniji, ki je vse od osamosvojitve dalje zahtevala več pravic, kot
so ji bile dodeljene v makedonski ustavi, je s svojimi zahtevami pripeljala do oboroženega
konflikta med albansko gverilsko vojsko in makedonskimi oboroženimi silami. Izbruh
konflikta je bil za Makedonce popolno presenečenje in pokazatelj, da je to vrhunec vedno
slabših medetničnih odnosov. Večstoletno sobivanje albanske in makedonske etnične
skupnosti je nekje v zgodovini postalo žrtev vedno večjih nesoglasij. Skupnosti sta postopoma
krenili vsaka v svojo smer in prepad med njima se je poglabljal, dokler ni majhna iskrica
zanetila velikega ognja. Od podpisa Ohridskega okvirnega sporazuma, ki je končal polletni
oboroženi spopad in pomiril sprti strani, je minilo dobrih pet let. V tem času so se odnosi med
etničnima skupnostma postopoma in počasi izboljševali in zadnje raziskave kažejo, da je
Makedonija na dobri poti k stabilizaciji in vključitvi v evroatlantske povezave.
Območje današnje Republike Makedonije je etnično zelo mešano. Poleg večinskih etničnih
skupnosti Makedoncev in Albancev živijo v državi še predstavniki romske, turške, srbske,
vlaške, bošnjaške, bolgarske, rusinske in še katerih etničnih skupnost. Naziv »makedonska
solata« ni zaman postal simbol za mešano sadno solato, kot jo poimenujejo v zahodni Evropi.
Makedonija leži na izjemno pomembnem območju križišča zgodovinskih trgovskih poti iz
Sredozemlja proti celinski Evropi v smeri sever-jug in vzhod-zahod. V različnih zgodovinskih
obdobjih so temu območju gospodovale različne velesile, zanimiv pa je bil tudi za ostale, ki si
ga niso mogle neposredno podjarmiti. Kot je dejala ena mojih sogovornic, je bilo to območje
»igrišče evropskih velesil, kjer so se učile na svojih napakah« (Marcu, 2006).
Balkanski polotok, predvsem pa države bivše Jugoslavije, s katerimi smo sobivali skoraj
celotno drugo polovico 20. stoletja, je prostor, ki ga Slovenci dobro poznamo. Ali vsaj
mislimo tako. Pogosto se predstavljamo razvitemu svetu, kot da je Balkan naša domena in
smo sposobni zgraditi most med zahodno Evropo in državami zahodnega Balkana pri
integraciji tega prostora v globalne tokove. Toda za to je potrebno znanje, ki temelji na
dobrem poznavanju dogajanja v tem delu Evrope. Ob brskanju po literaturi o medetnični
problematiki v Makedoniji sem bil neprijetno presenečen, ko sem ugotovil, da strokovne
literature v slovenskem jeziku praktično ni. V slovenskem prostoru so se le redki dotaknili te
problematike, kaj šele, da bi bile narejene poglobljene analize o izvoru in ozadju konflikta, ki
je dodobra pretresel Evropo in jo opomnil, da je stabilni Balkan prej pobožna želja kot resen
obet.
Razumevanje medetnične problematike v zahodni Makedoniji ni možno brez poznavanja
nekatere pomembnih tematike. Zatakne se že pri pojmu »zahodna Makedonija«. Ali sploh
obstaja in če, kaj potemtakem pomeni. Neobhodno je potrebno pogledati daleč nazaj v
zgodovino in ugotoviti kdo je bil na tem območju prvi in kako je potekal razvoj medetničnih
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odnosov. Ključnega pomena pri razumevanju medetnične problematike je poznavanje širših
problemov, s katerimi se soočajo Makedonija kot država in Makedonci kot narod.
Pri pisanje tega dela sem se soočil z nekaterimi problemi. Eden izmed njih je relativna
oddaljenost območja, kar je povezano z določenimi stroški, saj je bil obisk Makedonije zaradi
boljšega razumevanja problematike nujno potreben.

1.1 NAMEN IN CILJ DIPLOMSKEGA DELA
Namen mojega diplomskega dela je osvetlili probleme etničnih procesov in medetničnih
odnosov v zahodni Makedoniji. V zahodni Makedoniji zato, ker je to predel Makedonije, kjer
biva »problematična« albanska skupnost. Čeprav je diplomsko delo teritorialno naravnano, se
predvsem osredotoča na razvoj in zgodovino odnosov med makedonsko in albansko etnično
skupnostjo, torej večino prebivalstva zahodne Makedonije. Neupravičeno bi trdili, da poleg
teh dveh skupnosti ni drugih narodnosti v tem delu republike, vendar so le-te z izjemo romske
skupnosti bolj ali manj uspešno integrirane v makedonsko družbo. Predstavniki albanske
skupnosti, ki živijo v Makedoniji, predstavljajo le del albanskega naroda na Balkanu. Razen v
matični državi Albaniji več kot tretjina vseh Albancev na Balkanu živi v njeni neposredni
soseščini. S svojo specifično kulturo, tradicijo, izvorom, vero in jezikom so ukleščeni med
večinske slovanske narode zahodnega Balkana in za marsikoga predstavljajo problem,
predvsem zaradi svoje velike rodnosti. Tam, kjer že tako vnetljive odnose podžigajo
zgodovinski miti, so Albanci resen »problem«, s katerim se vsaka država, v kateri živijo,
spopada na svoj način. Makedonija se je z albanskim problemom spoprijela nepravilno, kar je
privedlo do oboroženega konflikta.
Cilj mojega diplomskega dela je obravnavati medetnične odnose in medetnične procese z
interpretacijo širšega zgodovinskega, regionalnega in problemskega konteksta.

1.2 DELOVNE HIPOTEZE
Glede na tematiko naloge in dosedanjega poznavanje le-te, zlasti v slovenskem prostoru in
družbi, sem si postavil tri izhodiščne hipoteze:
1. Zahodna Makedonija območje, ki je danes dejansko samostojen del Makedonije in
živi po svojih pravilih. Razlog za to hipotezo izhaja iz dejstva, da je zahodni del
Makedonije pretežno poseljen s predstavniki albanske manjšine. Ta številčna nadvlada
nad Makedonci in drugimi manjšinami v državi jim omogoča, da si življenje
organizirajo po svojih pravilih in živijo v veliki meri neodvisno od preostalega
državnega ozemlja.
2. Za slabe medetnične odnose, ki so kulminirali v oboroženem konfliktu, sta kriva
predvsem nezrela politika in mediji, ki sta načrtno ustvarjali in podpihovali strah in
medsebojno nezaupanje etničnih Makedoncev in Albancev, zaradi česar so si postali
tujci v isti državi. Ta hipoteza temelji na dejstvu, da je bila državna politika močno
nacionalistično naravnana in je albansko manjšino v Makedoniji predstavljala kot
povzročiteljico vseh problemov v državi. Prav tako je bilo splošna paradigma, da
obstaja vsealbanska zarota proti slovanskim narodom in da je glavni cilj vseh
Albancev na Balkanu skupna država, t.i. Velika Albanija.
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3. Prihodnost Makedonije in stabilen razvoj države je v rokah mednarodne skupnosti.
Le-ta odloča o približevanju Makedonije EU in zvezi NATO, s čimer ima škarje in
platno v svojih rokah. Predvsem članstvo Makedonije v EU je namreč edini skupni cilj
tako makedonske kot albanske skupnosti v državi in dober motiv, zaradi katerega se
splača zgladi vse dosedanje spore.

1.3 METODE DELA
Pri pripravi tega diplomskega dela sem uporabil več različnih metod in tehnik. Neobhodno
potrebno je bilo zbiranje ustrezne literature in kritičen pretres le-te. Na podlagi zbrane
literature in virov sem opravil naslednje analize:
- analize zgodovinskih virov;
- analize kartografskega gradiva;
- analizo statističnih virov (Popisi prebivalstva, statistični letopisi);
- analizo pravnih dokumentov (Ustava, zakoni);
- analizo mednarodnih dokumentov (Ohridski okvirni sporazum);
- analizo gradiva, dostopnega preko interneta;
- analizo gradiva, dostopnega v slovenskih in makedonskih knjižnicah.
Za potrebe diplomskega dela sem bil konec marca in v začetku aprila 2006 na poti po
Makedoniji. Tam sem preživel deset dni in obiskal Skopje, Tetovo, Gostivar in Ohrid, torej
skoraj celotno zahodno Makedonijo. Da bi si ustvaril sliko o medetnični problematiki danes,
sem imel intervjuje z različnimi posamezniki, ki se ukvarjajo s to tematiko. V Skopju sem
obiskal Oddelek za geografijo na Skopski univerzi in govoril s profesorico dr. Mirjano
Madževik, ki se ukvarja z družbeno geografijo, in profesorjem dr. Blagojem Markoskim,
vodilnim makedonskim kartografom. V Skopju sem obiskal tudi slovenskega veleposlanika,
gospoda Marjana Štiftarja, s katerim sem prav tako imel intervju. Po golem naključju sem v
Skopju govoril z gospodom Vladom Dimoskim, generalnim sekretarjem Centra za
medetnično toleranco in migracije, eno nevladnih organizacij, ki se ukvarjajo s problematiko
medetničnih odnosov. V Skopju sem poleg tega obiskal Državni statistični zavod in
Geografsko knjižnico. V Tetovu sem obiskal Univerzo za jugovzhodno Evropo, kjer sem imel
intervju z gospo Adelino Marcu, predstavnico za stike z javnostjo. Največ intervjujev sem
imel v Gostivarju, kjer sem obiskal dve nevladni organizaciji. Prva se imenuje ADI in se
ukvarja z različnimi vprašanji, med drugim tudi z medetnično problematiko. O tem sem se
pogovarjal z gospodom Albertom Muslijem, direktorjem te organizacije, in gospodično
Njomzo Selimi, vodjo projektov. Druga nevladna organizacija se imenuje IPG in se že več let
posveča medetničnim vprašanjem. Tam sta me sprejela gospod Arben Fetahi, direktor
organizacije, in Zoran G. Maksoski, urednik lokalnega časopisa Monitor.
Uporaba intervjuja kot metode pridobivanja podatkov lahko vpliva na kredibilnost rezultatov.
Zavedajoč se tega dejstva sem poskušal kar se da objektivno izluščiti bistvo in čim bolj
nepristransko, s primerjavo odgovorov, pristopiti k analizi le-teh. Prav tako sem ravno zaradi
tega dejstva poskušal enakomerno izbrati sogovornike glede na narodno pripadnost, seveda v
okviru danih možnosti.
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2. POJEM »MAKEDONIJA«
Pojem oz. izraz »Makedonija« in vse njegove izpeljanke že od nekdaj buri duhove in sproža
številne polemike. Zaradi uporabe tega izraza je bilo v dolgi zgodovini njenega obstoja prelite
veliko krvi. Pojem »Makedonija« so v preteklosti uporabljala za več prostorskih, političnih in
ne nazadnje demografskih enot, zato ni presenetljivo, da marsikdo dvomi o ustreznosti
današnje rabe tega pojma. Da bi se izognili morebitni zmedi in nejasnosti, je potrebno
predstaviti izvor, pomen in prostorsko umestitev pojma »Makedonija« v različnih
zgodovinskih obdobjih.

2.1 IZVOR IN POMEN POJMA »MAKEDONIJA«
Izraz Makedonija je latinska oblika grške besede »makedon«. V grški antični mitologiji je bil
»Macedon« (v stari grščini »Μακεδών; Makedōn«) prvi poglavar plemena »Μακεδόνες,
Makedónes«, ki so se prvotno naselili v zahodnem, osrednjem in južnem delu pokrajine
Makedonije okrog 2000 let pr. n. št. ter ustanovili kraljestvo Makedoncev. Po Herodotu so bili
»Makednoí« pleme dorskega porekla. Vsa ta imena so verjetno izpeljana iz dorskega
pridevnika »µακεδνός, makednós«, ki pomeni »visok«. Starodavni Makedonci so namreč
veljali za visoke ljudi in najverjetneje so dobili ime zaradi svoje telesne višine (Etymology of
…, 2006).
O izvoru pojma »Makedonija« obstaja še neka manj verjetna teorija. Koren »mak« lahko
pomeni tako visok kot dolg, zato naj bi pokrajina Makedonija dobila ime po svoji goratosti,
Makedonci oz. »Makedónes« naj bi torej bili gorjanci (Jezernik, 1997).

2.2 MAKEDONIJA KOT POKRAJINSKO IME
Karta 1: Rimske province.

Vir: Wikipedia, 2006a

Pokrajina Makedonija je dobila svoje ime po
plemenu Makedoncev, ki so jo prvotno poselili.
Sicer je veljal splošni konsenz o okvirni legi
pokrajine, vendar dolgo ni bilo enotne delimitacije
Makedonije kot geografskega območja. Prvotna
Makedonija kot območje poselitve plemena
Makedoncev je bila le del današnje pokrajine
Makedonije (Encyclopædia Britannica, 2006).
Velika večina pozna Makedonijo le kot antično
pokrajino, h katere svetovni prepoznavnosti sta
pripomogla Filip II. Makedonski in njegov sin
Aleksander Veliki. Filip II. Makedonski je majhni
kraljevini v osrčju Makedonije začel postopoma
širiti meje, kar je več kot uspešno nadaljeval
njegov potomec Aleksander Veliki. Ta je s svojimi
osvajalskimi pohodi ustvaril največji svetovni
imperij, kar so jih dotlej poznali. Ko je bil imperij
na vrhuncu moči, se je pojem »Makedonija«
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nanašal na ozemlje od Jadrana do Indije (Perry, 1994).
Po Herodotu (5. stol. pr n.št.) je bilo z imenom Makedonija označeno ozemlje med rekama
Vardar in Bistrica. Ptolemaj je sredi drugega stoletja našega štetja omejil Makedonijo na
severu s Šar Planino, vzhodno po njenem razvodju do Ohridskega jezera in po reki Bistrici do
Egejskega morja. Južno mejo je predstavljalo Egejsko morje s polotokom Halkidiko, medtem
ko je opredelitev zahodne meje pomanjkljiva, saj je zanjo omenjena le reka Mesta
(Katardžiev, 1997).
V času Rimljanov je obstajala provinca Makedonija, ki se ni v celoti ujemala z zgoraj
omenjenim ozemljem, saj je bilo poleg pokrajine Makedonije vanjo vključeno tudi ozemlje
današnje Albanije. Po propadu rimskega imperija je ime Makedonija za nekaj časa poniknilo
v pozabo. V času bizantinske nadoblasti je bilo območje pokrajine Makedonije razdeljeno
med različne »theme« oz. province. Provinca Makedonija ni ustrezala današnjemu
pojmovanju pokrajine Makedonije, temveč območju današnje Trakije ter ozemlju vzhodno od
reke Strume in je imela zelo premakljive meje. S prihodom Turkom na balkanski polotok je
ime Makedonija vse do začetka 19. stoletja ponovno izginilo z zemljevidov, kajti Turki niso
priznali Makedonije kot celovite upravne enote (Vojna enciklopedija, 1985).

Karta 2: Pokrajina Makedonija.

Današnji okvir geografske regije oz.
pokrajine Makedonije so postavili
zahodnoevropski učenjaki, ko so v 19.
stoletju začeli prikazovati Makedonijo
kot geografsko zaokroženo pokrajino
na podlagi opisov starorimskih
znanstvenikov. Pokrajino Makedonijo
so dojemali kot rimsko provinco,
omejeno z naravnimi gorskimi
pregradami:
Šarsko-Pindskim
gorovjem na zahodu in Pirinskim
gorovjem na vzhodu ter Egejskim
morjem na jugu. S posplošeno
interpretacijo so poskušali prikazati
Makedonijo kot naravno zaokroženo
pokrajino (Macedonia (region), 2006).

Na podlagi takšnega dojemanja
Makedonije se je razvila današnja
definicija pokrajine s tem imenom.
Priznavajo, da je na severu omejena s hribovjem Širokim, Skopsko Crno goro in Šar Planino.
Njena zahodna meja teče po razvodju Šar planine, Koraba in Ohridskega jezera ter preko
Pindosa do reke Bistrice (grško: Aliakmon), ki je mejna reka vse do izliva v Egejsko morje.
Južna meja je Egejsko morje s polotokom Halkidiko. Zahodna meja poteka po reki Mesti
(grško: Nestos) in zahodnih obronkih Rodopov. O tem, kako ohlapna je ta definicija, priča
dejstvo, da si različni avtorji niso enotni glede njene površine. Jezernik piše, da je površina
pokrajine 67.000 km2 (Jezernik, 1997), medtem ko Katardžiev navaja za malenkost večjo
površino Makedonije, 68.451 km2 (Katardžiev, 1997).
Vir: United Macedonians, 2006. Priredil: Damir
Lovenjak
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2.3 REPUBLIKA MAKEDONIJA
Današnja Republika Makedonija pokriva le del ozemlja zgodovinske pokrajine Makedonije,
ki je sicer razdeljena med tri države. Republika Makedonija je znana tudi pod imenom
Vardarska Makedonija, medtem ko je Pirinska Makedonija v Bolgariji, Egejska Makedonija
pa v Grčiji. Temelj današnje Republike Makedonije je bil postavljen že leta 1944, ko je bila
na prvem zasedanju ASNOM-a ustanovljena republika znotraj takratne Demokratične
federativne republike Jugoslavije. Leta 1991 se je republika Makedonija odcepila od
Jugoslavije in s spremembo republiških meja v državne postavila na politični zemljevid sveta
tudi novo suvereno državo (Katardžiev, 1997).
Karta 3: Republika Makedonija

Vir: Southeast Europe, 2006. Priredil: Damir Lovenjak
Prevladujoča značilnost Republike Makedonije je njen planinsko-kotlinski relief, opisan tudi
kot »šahovnica«; črne plošče so gorski masivi, svetle pa vmesne kotline. Na vzhodu
prevladujejo zahodni odrastki Rodopov, medtem ko zahodni del države pokriva ŠarskoPindsko gorstvo. Zaradi svoje lege ima prehodno podnebje med mediteranskim (padavinski
režim) in milim kontinentalnim podnebjem (temperature). Po dolinah rek Vardar in Struma
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prodira v notranjost mediteransko podnebje. Količina padavin ni velika in se vrti okrog 500
mm. Večji del Makedonije odvodnjava reka Vardar, ki se izliva v Egejsko morje, medtem ko
Črni Drim odvodnjava manjši zahodni del države v Jadransko morje. Državi dajejo
pomemben pečat večja naravna jezera, kot so Ohridsko, Prespansko in Dojransko (Veliki
geografski atlas Jugoslavije, 1987).

2.4 ZAHODNA MAKEDONIJA
Geografsko je republika Makedonija razdeljena na dva dela: vzhodno in zahodno Makedonijo
(Veliki geografski atlas Jugoslavije, 1987). Meja med njima je reka Vardar, ki praktično
razpolovi državo. Zahodna Makedonija je pretežno planinsko ozemlje z vmesnimi kotlinami.
Največja ravninska površina je Pelagonija. Zahodno od Pelagonije ležita Prespansko (853 m.
n. v.) in Ohridsko jezero (695 m. n. v.). Druga največja kotlina v zahodni Makedoniji je
Pološka kotlina oz. Polog. Meja z Albanijo teče po vrhovih Jablanice in Dešata na jugu ter
Koraba in Šar Planine na severu. Slemenitev Šarsko-Pindskega gorstva poteka v smeri sever –
jug, kar vpliva na prometno povezanost in ima velik pomen za poselitev.
Fotografija 1: Pogled na Šar Planino, ki ločuje Makedonijo od Kosova

Avtor: Damir Lovenjak, 2006
Planinski masivi delujejo kot naravne pregrade in so vedno preprečevali večje premike
prebivalstva v smeri vzhod – zahod. Prometna povezanost z vzhodno Makedonijo je zelo
neugodna, saj obstajata le dve večji prometni žili. Železniška proga teče po dolini reke Vardar
na severu, vendar ne obratuje (april, 2006), med Tetovim in Skopjem pa teče avtocesta preko
prevala med Suho goro in planino Žeden. Na jugu je še cestna povezava med Bitolo preko
Prilepa čez prelaz Pletvar do reke Vardar v osrednji Makedoniji, kjer se priključi na glavno
prometno os, ta pa povezuje Solun z evropskim zaledjem. Po prometni povezanosti je
zahodna Makedonija močno odmaknjena od glavnih prometnih osi, saj glavna teče v smeri
sever – jug. Čez ozemlje zahodne Makedonije je nekoč tekla zelo pomembna prometna žila,
imenovana »Via Egnatia«. Ta povezuje Drač na albanski obali s Solunom in Bizancem.
Znotraj zahodne Makedonije je bilo najpomembnejša postojanka mesto Ohrid. Danes je
pomen te poti zanemarljiv (Encyclopædia Britannica, 2006).
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Karta 4: Območje poselitve Albancev v Makedoniji
Poleg geografske definicije zahodne
Makedonije obstaja še druga
definicija tega območja, ki je v tem
kontekstu veliko bolj relevantna. V
etničnem, političnem in političnogeografskem smislu pojem »zahodna
Makedonija« zajema tisti del
republike Makedonije, kjer živi
albanska skupnost. Če bi to območje
poskušali prostorsko umestiti, bi
videli, da se razteza nekako v pasu
od Ohridskega jezera na jugu, nato
preko Pološke kotline do Skopja in
Kumanovega na severu. Večina
etničnih Albancev dejansko živi v
severozahodnem delu republike.
Jokić govori o zahodni Makedoniji
kot o prostoru, ki ga obvladuje
albanska etnična skupnost (Jokić, Vir: Poulton, 1991, str. 24. Priredil: Damir Lovenjak
2001a). Izraz zahodna Makedonija se
pogosto uporablja kot sestavni del »Velike Albanije« in se prav tako nanaša na območje
albanske poselitve (Savich, 2006a). Natančna delimitacija tega območja ne obstaja, vendar bi
ga lahko opredelili z mejo poselitve albanskega prebivalstva. To območje se delno pokriva z
geografsko definicijo zahodne Makedonije, vendar k temu območju spada še del vzhodne in
severne Makedonije v pasu Tetovo-Skopje-Kumanovo.
Karta 5: Grška pokrajina Makedonija

Vir: Wikipedia, 2006b. Priredil: Damir
Lovenjak

Zaradi narave tega diplomskega dela se bo izraz
»zahodna Makedonija« v nadaljevanju nanašal
na etnično definicijo teritorija. Ob tem bi veljalo
razširiti dojemanje zahodne Makedonije kot
območja sobivanja večjih etničnih in verskih
skupnosti, ki ga je zaznamovala oborožena vstaja
albanske gverilske vojske, njen cilj pa je bil
albanskemu narodu v Republiki Makedoniji
pridobiti več pravic.
Da ne bi bilo nesporazumov, moram še omeniti,
da zahodna Makedonija obstaja tudi v Grčiji.
Grška pokrajina Makedonija (Μακεδονία,
Makedonia), ki pokriva Egejsko Makedonijo, je
namreč upravno razdeljena na tri dele: Zahodno,
Osrednjo in Vzhodno Makedonijo, znotraj
katerih je več prefektur (Hellenic Republic…,
2006).
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3. ZGODOVINSKI PREREZ POSELITEV IN VLADAVIN NA
OBMOČJU DANAŠNJE R. MAKEDONIJE DO LETA 1991
3.1 POSELITEV MAKEDONIJE DO PRIHODA SLOVANOV
Območje republike Makedonije je bilo od nekdaj zanimivo za poseljevanje. Arheološki
dokazi pričajo, da je to območje neprenehoma naseljeno že vse od 7000 let pr. n. št.. Okrog
2000 let pr. n. št. so se na območju Makedonije naselili Makedonci, po katerih je pokrajina
dobila ime. Še danes se krešejo mnenja o tem, ali so bili starodavni Makedonci grško pleme
ali pleme negrškega izvora, čeprav je drugo mnogo verjetnejše. Vprašanje, ali je bil
Aleksander III. makedonski Grk ali ne, je namreč še danes zelo pomembno, saj iz tega izvira
spor med Republiko Makedonijo in Grčijo glede uporabe imena »Makedonija«. Po propadu
makedonskega imperija je območje Makedonije prišlo pod rimsko oblast. Rimljani so temu
območju gospodovali slabih osemsto let, vse do klavrnega propada rimskega imperija. Po
koncu rimske nadoblasti so Huni, Avari in Goti razdejali območje Makedonije z roparskimi
vpadi, tem pa so sledili naselitveni valovi Slovanov (Evans, 2004).
Karta 6: Imperij Aleksandra Velikega

Vir: Mali zgodovinski atlas, 2003.
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3.2 NASELJEVANJE SLOVANOV NA OBMOČJE MAKEDONIJE
Pred prihodom Slovanov na območje Makedonije je bilo le-to pod bizantinsko oblastjo.
Slovani so do konca tridesetih let sedmega stoletja n. št. poselili ozemlje Makedonije skoraj v
celoti, z izjemo Soluna. Slovani so se združili v plemensko zvezo pod vodstvom plemena
Brsjakov že pred koncem šestega stoletja in se otresli bizantinske oblasti. Samostojnost ni
trajala dolgo, saj je Bizanc postopoma spet prevzel oblast. Bizantinska oblast je razen v
krajšem obdobju bolgarske vladavine trajala vse do prihoda Turkov. Staroselci, ki so takrat
živeli na tem območju, so se postopoma asimilirali v slovansko družbo. Asimilacija je bila
obojestranska, saj so Slovani od staroselcev postopoma prevzeli vero (krščanstvo), kulturo,
ime ter identiteto (Macedonia from …, 2006). Ime »Makedonci« so začeli postopoma
privzemati šele, ko »so humanisti začeli oživljati staro antično književnost, z njo vred pa tudi
slavo antične Makedonije. Evropski zemljepisci 16. stoletja so z obujanjem antike povrnili
avtohtonim staromakedonskim pokrajinam makedonsko ime in tako je slovanski živelj v
Makedoniji polagoma sprejemal to ime; sprva kot geografsko, pozneje pa tudi kot etnično,
dokler ni sredi 19. stoletja, ob prodoru kapitalizma na makedonska tla, postalo nacionalno«
(Taškovski, 1976, str. 51).
Fotografija 2: Pogled na Samuelovo trdnjavo v Ohridu

Avtor: Damir Lovenjak, 2006.
Do pomembnega dogodka v zgodovini Makedonije je prišlo v 9. stoletju n. št., ko sta bila
bizantinska misijonarja Sv. Ciril in Metod povabljena na Veliko Moravsko, da bi širila
krščanstvo. V ta namen sta izumila novo pisavo, imenovano glagolica, ki je temeljila na
fonetičnem zapisu slovanskega (makedonskega) jezika iz okolice Soluna. Prevedla sta tudi
Sveto pismo in s tem slovanski jezik uvrstila med zgolj štiri jezike, v katere je bila prevedena
Biblija. Njuna naslednika, sv. Kliment in sv. Naum, sta v Ohridu ustanovila prvo univerzo, ki
je postala središče učenja slovanskega jezika in glagolice (Saints Cyril and Methodius, 2006).
Z vstajo bolgarskega carja Samuela konec 10. stoletja so se Makedonci in z njimi večina
južnih Slovanov za nekaj desetletij osvobodili bizantinske nadvlade (Veliki splošni leksikon,
1997). Papež je Samuela v tem času proglasil za cesarja, in njegova cerkev, katere sedež je bil
iz Prilepa prestavljen v Ohrid, je bila povzdignjena v nadškofijo (Macedonia from the …,
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2006). Njegov imperij je kmalu propadel, toda ohridska arhiepiskopija, ki jo je ustanovil, je
bila priznana kot avtokefalna Cerkev in je delovala vse do 1767, ko so jo turške oblasti pod
grškim pritiskom ukinile (The Archbishopric …, 1993).

3.3 TURŠKA NADOBLAST IN VPLIV ISLAMA
Konec 13. stoletja je območje Makedonije prišlo pod oblast otomanskega imperija, ki je s
seboj prinesel nov vero, islam (Evans, 2004). V popolnoma krščanskem okolju je bila nova
vera tujek in je temeljila na drugačnem družbenem sistemu. Pripadniki krščanske vere so
zaradi neenakopravnosti med »verniki« (muslimani) in »neverniki« (vse druge vere) postali
»raja«, v primerjavi z muslimani drugorazredni prebivalci. »Raja je bila sovražnik turške vere
in države« (Trifunoski, 1988, str. 18). Medtem ko so se prebivalci slovanskega porekla
spreobrnili v islam v minimalnem številu, je bil položaj med Albanci drugačen. Sprva so bili
Albanci krščanske vere, vendar je velika večina Albancev v 16. in 17. stoletju sprejela islam
(Vaknin, 2006). Pri tem se poraja zanimivo vprašanje: Zakaj so Albanci v tolikšnem številu
sprejeli islam, medtem ko so druga okoliška ljudstva ostala krščanska? Vaknin je mnenja, da
je bil glavni razlog nasilna islamizacija z mučenjem, posiljevanjem in ubijanjem (Vaknin,
2006).
Zhelyazkova se s tem ne
strinja, saj meni, da so
islam prevzeli ker je
ponudil nove perspektive,
predvsem
družbene
in
ekonomske
ugodnosti,
obenem pa naj bi zahteval
od svojih vernikov manj
gorečo privrženost kot
krščanstvo. Prav tako naj bi
bila islamizacija Albancev
bolj politično dejanje v
smislu odgovora krščanstvu,
ki je Albance v boju za
lastno samostojnost že
večkrat
opeharil
(Zhelyazkova, 2006). Delno
se s tem strinja tudi
Marcujeva, ki meni, da je
glavni razlog islamizacije
Albancev njihova dokaj
velika
verska odprtost. V
Avtor: Damir Lovenjak, 2006
nasprotju s Slovani, ki naj bi
jim vera pomenila več kot narodnost, so Albancem veliko pomembnejši narodnost, družinska
zgodovina in njihov rod. Islam naj bi sprejeli, ker je bil to najlažji način, da ohranijo
pripadnost svoji etnični skupnosti (Marcu, 2006). Zaradi vere so bili Albanci v otomanskem
obdobju v privilegiranem, vladajočem položaju. Precejšnje število lokalnih vladarjev, t. i,
»chiflik-sajbii«, je bilo albanskega etničnega izvora (Balalovska, Silj, Zucconi, 2002).
Razmerje moči je bilo tako skoraj pol tisočletja let v prid albanski etniji, kar je gotovo pustilo
sledi v makedonskem kolektivnem spominu in zaznamovalo poznejše medetnične odnose.
Fotografija 3: Ostanki turške utrdbe v Skopju, imenovane Kale
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3.4 IZVOR IN NASELITEV ALBANCEV NA OBMOČJU MAKEDONIJE
Albanci naj bi na območju današnje republike Makedonije živeli že pred prihodom Slovanov.
Ob njihovem prihodu na to območje so se Albanci umaknili na planine in v albansko primorje
(Trifunoski, 1988). O izvoru Albancev obstajata dve teoriji, od katerih je splošno veljavna
prva. Ta govori, da so Albanci staroselci in potomci Ilirov. Na območju, kjer prebivajo danes,
so že od nekdaj. Ime so dobili po enem od ilirskih plemen, Albanoi, katerih glavno mesto je
bil Albanopolis. O tem pričajo arheološki, lingvistični in etnološki dokazi (Altimari et al.,
1984). Tej teoriji nasprotuje druga, manj verjetna teorija. Ta pravi, da Albanci niso potomci
Ilirov, marveč so priseljenci iz Kavkaza. Na območje Balkana naj bi prišli stoletja potem, ko
naj bi Iliri izginili z obličja Zemlje (Macedonia from the …, 2006). Toda ravno ta teza je
pomanjkljivost te teorije, saj je malo verjetno, da takšnih premikov ne bi nihče zabeležil.
Kraji, kamor naj bi se priselili Albanci, so bili tedaj pod bizantinsko upravo. Malo verjetno je,
da bi se takšni premiki izmuznili takratnim zgodovinarjem, saj so ti med drugim zabeležili
mnogo manjše prihode in prehode drugih narodov. Prav tako ni nobenih sledov o takšnem
prihodu v albanski narodni tradiciji (Altimari et al., 1984).
Selitve Albancev na območje Makedonije naj bi se začele že v 13. stoletju in se nadaljevale
vse do 19. stoletja (Kraft, 2001). Trifunoski ni enakega mnenja in trdi, da celo v 17. stoletju
na ozemlju Makedonije še ni bilo Albancev. Etnografska meja je bila po njegovi oceni na
razvodju zahodno od Ohridskega jezera in zahodno od Črnega Drima (Trifunoski, 1988)
Dokazano je, da so se Albanci naselili na območju zahodne Makedonije zaradi obrambnih
interesov otomanske države. Ker so bili Turki nadloga za vse takratne evropske velesile
(Rusijo, Avstro-Ogrsko), so jih le-te poskušale na vsak način pregnati iz Evrope. Zato so
spodbujale ljudstva pod turškim jarmom k uporu in podpihovala naraščajoči nacionalizem.
Turki so za protiutež začeli intenzivno islamizirati kristjane ter naseljevati Turke in
islamizirane Albance. Njihov cilj je bil ustvariti versko-etnično ravnovesje, saj je bilo
krščansko prebivalstvo številčnejše, in obenem okrepiti obrambno moč države. Pri tem se je
kot najbolj uspešna metoda izkazala kolonizacija z naseljevanjem Albancev. Turki so v
albanskem prebivalstvu videli »glavno orožje v boju proti nemirnim Srbom in ostalemu
krščanskemu prebivalstvu« (cv: Trifunoski, 1988). Islamska kolonizacija Makedonije z
maloazijskimi Turki se je osredotočila na območje vzhodno od reke Vardar, medtem ko so se
muslimanski Albanci naseljevali na severozahodnem in zahodnem delu Makedonije.
Trifunoski je mnenja, da so se Albanci na območje današnje republike Makedonije naseljevali
nekje v obdobju med letoma 1780 in 1840, najmočnejši val pa je bil med letoma 1801 in
1840. To potrjuje z albanskim kolektivnih spominom, kajti albanski premiki na območje
Makedonije so se prenašali iz roda v rod, pri čemer se marsikatera družina spomni natančnega
časa odhoda iz Albanije in vasi, iz katere so prišli. V tistem obdobju se je Srbija severno od
današnje Republike Makedonije otresla turškega jarma, osamosvajali pa so se tudi Grki na
jugu. Z albansko kolonizacijo so Turki želeli ustvariti etnično pregrado med Srbi in
Makedonci ter tako preprečiti morebitne makedonske vstaje in težnje po teritorialni
samostojnosti. Albanci so se priseljevali iz več smeri, zato je več tudi različnih skupin. Iz
severne Albanije so prišli Gegi, ki naj bi jih bilo v republiki Makedoniji okrog 90 %, medtem
ko jih je manjše število, okrog 10 %, prišlo iz južne Albanije in so po poreklu Toski. Med
njimi naj bi bile opazne razlike v kulturnem in gospodarskem življenju (Trifunoski, 1988).
Albanci so se ob prihodu na ozemlje Makedonije najraje naseljevali na obrobju kotlin, kajti
večinoma so bili pastirji in ne poljedelci, kar je bila glavna kmetijska panoga po kotlinah.
Tako so lahko gnali svoje črede na planine, poleg tega pa jim vročina v kotlinah ni najbolj
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ustrezala. Doseljevanje ni bilo množično, temveč je potekalo v skupinah. Albanski priseljenci
niso ustanavljali novih naselij, temveč so se naseljevali v krščanska naselja, kar potrjujejo
imena vasi, v katerih živijo še danes. Kasneje so se Albanci začeli seliti na dno dolin in kotlin
in se postoma udejstvovati tudi v poljedelstvu (Trifunoski, 1988).
Priseljevanje je sprva potekalo mirno, saj je bilo število albanskih priseljencev majhno, prav
tako je bilo dovolj zemlje in paše. Ko se je število priseljencev povečevalo, so se začeli
pojavljati prvi konflikti. Turki so jih naseljevali v slovanska naselja, kjer so imeli zaradi
islamske vere privilegiran položaj. Dejansko pa naj bi Albanci izrinili Makedonce. Pri tem so
jim bili v veliko pomoč t. i. »kačaci« ali »aramije«, posebne oborožene albanske skupine, ki
so ustrahovale slovanski živelj, predvsem v zahodni Makedoniji. Trifunoski je mnenja, da je v
tem razlog za vedno redkejša etnično mešana naselja. Pregnani Makedonci so se selili proti
vzhodu in severu in tako postopoma prepuščali ozemlje zahodne Makedonije Albancem. Po
propadu otomanskega imperija so se nekateri Makedonci sicer vrnili v svoje prvotne vasi,
toda etnična struktura pokrajine se ni bistveno spremenila (Trifunoski, 1988).
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3.5 BALKANSKE VOJNE IN RAZKOSANJE MAKEDONIJE
Prva polovica 20. stoletja je v Makedonijo prinesla številne vojne. Balkanski narodi so se že
dalj časa upirali turškemu jarmu in končno je napočil čas, ko so se tega jarma lahko rešili.
Karta 7: Makedonija v okviru Turčije

Vir: History of Macedonia 2006a

Karta 8: Makedonija razdeljena med tri države

Vir: History of Macedonia, 2006a

Srbija, Črna Gora, Grčija in Bolgarija so se povezale in skupaj napadle Turčijo, da bi Turke
pregnale z evropskih tal. Srce turškega imperija na evropskih tleh je bila Makedonija, ki je
bila kot regija »dovolj raznolika in zaokrožena celota v okviru Turčije« (Pandevski, 1988, str.
454). V takratnem duhu državnih nacionalizmov so Makedonci pričakovali, da bodo z
osvoboditvijo izpod turškega jarma postavili Makedonijo v enakih geografskih okvirih na
politični zemljevid sveta, kar so jim s figo v žepu tudi obljubljali. Geslo »Makedonija
Makedoncem« je bilo splošno znano in sprejeto. Vodilna sila, ki si je prizadevala za
osvoboditev Makedonije, je bila VMRO (Notranja makedonska revolucionarna organizacija),
»katere program je med drugim deklariral, da se organizacija bori proti vsakemu poskusu
razdelitve Makedonije« (Pandevski, 1988, str. 454). Toda ta ideja ni bila pogodu (pre)močnim
sosedam, pa tudi ne evropskim velesilam, ki so želele ohraniti takratni politično-teritorialni
status quo. Bolgarija, Srbija in Grčija so se aktivno upirale prizadevanju Makedoncev za
samostojnost, ker so se tudi same želele polastiti makedonskega ozemlja. Leta 1912 so v
pičlih dveh mesecih odstranile turško nadoblast z makedonskih tal ter si po vnaprej
dogovorjenem scenariju razdelile Makedonijo. Z mirovno pogodbo v Londonu so si Srbija,
Bolgarija in Grčija maja 1913 Makedonijo tudi uradno razdelile. Turčija se je tako za zmeraj
odpovedala ozemlju na evropski celini, z izjemo majhnega ozemlja ob bosporski ožini
(Pandevski, 1988).
Navzlic novim ozemeljskim pridobitvam ni bila niti ena zaveznica zadovoljna z dogovorjeno
ozemeljsko razdelitvijo. Najbolj je bila nezadovoljna Bolgarija, kar sta Srbija in Grčija tudi
vedeli. Zato sta Srbija in Grčija le dva dni po podpisu londonske pogodbe sklenili pakt proti
Bolgariji, če bi bilo prišlo do nove vojne. In res je prišlo do vojne, ker so se incidenti ob novi
bolgarsko-srbski meji tako stopnjevali, da je Bolgarija napadla Srbijo, kar je povzročilo
začetek druge balkanske vojne. Vojna se je končala je z bukareško mirovno pogodbo, s katero
je Bolgarija morala priznati poraz. Meje med tremi državami so ponovno zarisali: Srbija in
Grčija sta si prisvojili večji del Makedonije, medtem ko je Bolgarija kot poraženka dobila
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najmanj. S tem je bila Makedonija dokončno razkosana in razdeljena med tri izrazito
nacionalistične države. T. i. Vardarska Makedonija je pripadla Srbiji, Egejska Makedonija
Grčiji in Pirinska Makedonija Bolgariji. Razdelitev Makedonije je imela za makedonski narod
dolgotrajne in katastrofalne posledice na demografskem, političnem in gospodarskem
področju, predvsem pa pustila globoko brazgotino v narodni zavesti. Nova razdelitev je
ohromila gospodarstvo in prekinila večino stikov in povezav znotraj Makedonije. Množične
prisilne emigracije so razselile in premešale prebivalstvo, tako da so določena območja ostala
popolnoma prazna. Celovita Makedonija je imela pomembno strateško lego in je bila središče
prometnih in gospodarskih tokov, medtem ko je z razdelitvijo pristala na obrobju v vseh
državah, kamor je po novem sodila. V okviru turškega imperija je bila Makedonija
najrazvitejša pokrajina in njen center je bil Solun, v tistem času eno glavnih središč v tem delu
Sredozemlja. Imel je močne gospodarske in prometne vezi z zaledjem, vendar so se z
razkosanjem Makedonije prekinile in njegov vpliv se je zmanjšal. Navsezadnje ni
nepomembno dejstvo, da se je morala Makedonija potem, ko so jo razkosali, prilagoditi
gospodarstvom novih držav (Pandevski, 1988).

3.6 OBDOBJE SRBSKE NADVLADE MED PRVO IN DRUGO
SVEVOVNO VOJNO
Z razdelitvijo Makedonije so bili postavljeni okviri današnjih držav na Balkanu. Vardarska
Makedonija je tako pripadla Srbiji, ki se ni obotavljala pri izvajanju svoje politike
»srbizacije«. Pri tem so bili tako Albanci kot Makedonci v približno enakovrednem položaju;
morda so Albance za spoznanje bolj zatirali. V srbskem narodnem spominu je bil še svež
spomin na čase turške oblasti, kjer so imeli Albanci nadrejeni položaj. Zanemarljivo ni tudi
dejstvo, da so Albanci pod okriljem Turkov poselili Kosovo, ki je za Srbe njihova »Sveta
dežela«. V času srbske vladavine vardarski Makedoniji je bilo iz zahodne Makedonije in
Kosovega načrtno pregnanih okrog pol milijona Albancev. Makedonski živelj ni bil prisilno
pregnan, vendar so Srbi uporabili druge, posredne metode, ki so imele podoben učinek.
Načrtno so spodkopavali lokalno kmetijstvo, zato se je zaradi revščine izselilo ogromno
Makedoncev; samo v letu 1938 kar 26.000. Več kot očiten cilj Srbov je bil, da jih bodisi
asimilirajo, bodisi preženejo iz pokrajine. Večina Makedoncev se je odločila za slednje, in
sicer so se izselili v Turčijo. Vzporedno s tem procesom je potekalo priseljevanje Srbov v
pokrajino. Albanci so se temu pritisku upirali s pomočjo svojih oboroženih skupin »aramij«,
ki so že v času turške oblasti uspešno ustrahovale Makedonce. V tem obdobju so bili Srbi
skupni sovražnik, zato so se Albanci in Makedonci v uporu proti njim tudi povezovali.
Predstavniki Makedoncev in Albancev so podpisali dogovor o »osvoboditvi Makedonije v
njenih etničnih in geografskih mejah z izjemo Debra, ki se bi lahko po plebiscitu pridružil
Albaniji« (Poulton, 1995, str. 92).

3.7 DRUGA SVETOVNA VOJNA IN OKUPACIJA MAKEDONIJE
V 2. svetovni vojni je bilo ozemlje današnje republike Makedonije razkosano med okupatorje.
Zahodni del države je zasedla Italija, ki je dala to območje v upravo Albaniji, medtem ko je
bil vzhodni del pokrajine zaupan v upravljanje Bolgariji. Albanci so uvedli popolno albansko
oblast s svojimi šolami, mediji, administracijo ter policijo in vojsko. Albanščina je postala
uradni jezik in albanski lek je bil uveden kot nova denarna valuta (Savich, 2006b). Prav tako
so bila vsa slovanska imena zamenjali z albanskimi. Albanci naj bi v času svoje vladavine iz
zahodne Makedonije izgnali okrog 10.000 ljudi. Izgnanci so bili predvsem Srbi, ki so bili
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semkaj načrtno naseljeni v okviru stare Jugoslavije. Vzporedno z izseljevanjem se je v
zahodno Makedonijo priselilo okrog 80.000 Albancev iz Albanije (Balalovska, Silj, Zucconi,
2002). Albanska oblast je tako postala že tretja nova oblast v slabih štiridesetih letih.

3.8 MAKEDONIJA PO DRUGI SVETOVNI VOJNI DO LETA 1991
Avgusta 1944 je bila slovesno razglašena samostojna makedonska republika v okviru
jugoslovanske federacije. Tako so po desetletjih prizadevanj dobili »dokončno prepoznavnost
samostojnosti makedonskega naroda in njegove suverenosti kot države na osnovi popolne
enakopravnosti med ostalimi narodnostmi Jugoslavije« (cv: Danforth, 1995). Izgradnja
povojnega socializma v Makedoniji je bila neločljivo povezana z oblikovanjem makedonske
narodnosti. V morda pretiranem navdušenju je celotni razvoj republike temeljil predvsem na
makedonskem narodu. Ta je bil resda večinski narod Makedonije, toda še zdaleč ne edini.
Pestra paleta manjšin, ki je skupaj predstavljala okrog 1/3 prebivalstva Makedonije, je bila s
tem postavljena na stranski tir. Odvzeta jim je bila možnost udejstvovanja v politični in
gospodarski sferi republike, kar se bo kasneje izkazalo za pomemben dejavnik v medetničnih
odnosih, ki so se oblikovali po osamosvojitvi leta 1991 (Brunnbauer, 2004).
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4. RAZVOJNE DILEME MAKEDONSKEGA NARODA IN
MAKEDONSKE DRŽAVE
Da bi vsaj delno razumeli razmere in dogodke, do katerih je prihajalo in še prihaja med
večinskim makedonskim narodom in albansko manjšino v Makedoniji, je potrebno osvetliti
določena dejstva in razmere v regiji. Makedonski narod se boji, da bo ponovno izgubil del
lastne države, ki se šele postavlja na noge. Pred slabimi sto leti se je to že zgodilo, saj so si po
drugi balkanski vojni leta 1913, katere namen je bil pregnati Turke z evropske celine, ozemlje
pokrajine Makedonije razdelile Srbija, Bolgarija in Grčija (Taškovski, 1976). Čeprav je bila
avtonomija Makedonije eden od razlogov za to vojno, so ji to pravico odrekli pod pretvezo
miru in ravnovesja na Balkanu (Macedonia and…, 1993). S tem je velik del makedonskega
življa postal manjšina v njim zelo nenaklonjenih državah. V sosednjih državah živi danes
okoli 800.000 Makedoncev, od katerih se jih je okoli 600.000 zaradi sovražnih razmer izselilo
v Evropo, Avstralijo in Kanado. Po podatkih zgodovinarjev naj bibilo od začetka balkanskih
vojn (1912) pa do konce državljanske vojne v Grčiji (1948) z makedonskega etničnega
ozemlja pregnanih več kot poldrugi milijon Makedoncev (Mirčev, 1997).
Vcepljeni strah pred izgubo svoje mlade države in identitete je več kot upravičen, saj so se
Makedonci v primežu treh močnih sosed z izrazitimi nacionalističnimi težnjami srdito
bojevali, da so prišli do samostojne države. Mnogi niso verjeli, da je Makedonija sposobna
preživeti zinaj okvirov Jugoslavije (Poulton, 1995). Mukotrpen boj za osamosvojitev in
samostojnost pa se po osamosvojitvi ni končal, temveč šele dobro začel. Vse od leta 1991, ko
je Republika Makedonija razglasila samostojnost, »je začela težko pot ohranjanja
neodvisnosti in teritorialne celovitosti. Popolnoma razorožena, z veliki notranjimi problemi in
konflikti ter v nenaklonjenem okolju sosednjih držav, je Makedonija iskala pot za lastno
varnost« (Tatalović, 1999, str. 1041).
Prav vsaka makedonska soseda je v zgodovini poskušala osvojiti njeno ozemlje z različnimi
paradigmami, a s skupnim ciljem: »razglasiti Makedonijo za območje in populacijo, ki sta
nacionalno amorfna, brez korenin in zgodovinsko neobstoječa, ki sta ju titoizem in
komunizem umetno ustvarila v boju za hegemonijo na Balkanu, in ju je treba po razpadu
nekdanje Jugoslavije razdeliti in si ju prisvojiti« (Mirčev, 1997, str. 16). O tem zgovorno priča
podatek, da je Grčija v začetku 1992 dala pobudo za sestanek voditeljev Srbije, Bolgarije,
Romunije in Grčije, da bi te države dokončno preučile usodo Makedonije in se dogovorile o
njeni delitvi. Pod pritiskom Zahoda je bil sestanek odpovedan (Mirčev, 1997).

4.1 PPROBLEMI Z BOLGARIJO
Makedoncem še danes odrekajo narodno identiteto, ki se zdi marsikomu samoumevna.
Bolgarija je bila prva država, ki je priznala samostojno republiko Makedonijo (The Politics of
..., 1997), vendar ne priznava obstoja makedonskega naroda, makedonskega jezika in
makedonske manjšine v Bolgariji, čeprav Helsinki Watch poroča, da na območju
jugovzhodne Bolgarije živi več tisoč državljanov z makedonsko narodno identiteto (Danforth,
1995). Dejstvo je, da so v obdobju pred letom 1870 prebivalci Makedonije sodelovali z
Bolgari proti grški kulturni in jezikovni nadvladi na Balkanu. V tem času so Makedonci
imenovali svoj jezik »bolgarski«, saj so upali, da bodo ustvarili skupen makedonsko-bolgarski
knjižni jezik. Razen peščici intelektualcev je bilo takratnemu večinskemu kmečkemu
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prebivalstvu Makedonije, ki je bilo nepismeno, kaj šele izobraženo, prav malo mar, kako jih
označujejo (Danforth, 1995). V obdobju pred pojavom zavedanja o narodni pripadnosti so se
pojmi, kot so »Grk«, »Bolgar« in »Vlah«, uporabljali v pomenu različnih socialno-kulturnih
in verskih razredov in ne v nacionalnem pomenu. Eden od mnogih, ki so se ukvarjali z
makedonskim vprašanjem, je dejal, da »na Balkanu poreklo in jezik ne štejeta nič pri
narodnosti. Narodnost se določa po cerkvi, kateri pripadaš« (cv: Jezernik, 1997), kar je
posledica večstoletne otomanske nadvlade. Pod njo je bila družba razdeljena v verske
skupnosti in vsak podložnik otomanskega cesarstva je moral pripadati eni od njih (Jezernik,
1997). Prav tako so revne kmete označevali s pojmi, kot sta Bolgar in Vlah, medtem ko so z
izrazom »Grk« označevali trgovce oz. prebivalce srednjega razreda. Poistovenje z Bolgari je
trajalo vse do nastanka Bolgarskega eksarhata in poskusov vsiljevanja vzhodnobolgarskega
narečja kot skupnega jezika. V tem obdobju so se pričeli pojavljati prvi »slovanskomakedonski« ali »makedonski« slovarji, slovnice in učbeniki. Kljub množici različnih
poimenovanj ljudi, bodisi po geografski, bodisi po verski, kulturni ali družbeno-gospodarski
pripadnosti, pa izraz »Makedonci« ni obstajal. Ugleden britanski arheolog, Sir Arthur Evans,
je po potovanju po Makedoniji izjavil, da Makedonci ne obstajajo, da pa obstajajo Bolgari.
Prav tako je sam Goce Delčev, slavni vodja makedonskih revolucionarjev na začetku 20.
stoletja, izjavil, da so Bolgari (Danforth, 1995).
Med drugo svetovno vojno sta si ozemlje današnje republike Makedonije razdelili Italija in
Bolgarija. Čeprav je Nemčija prepovedala uradno priključitev tega ozemlja k Bolgariji se je
le-ta obnašala, kot da bi bilo njeno. V pokrajino so poslali bolgarske uradnike in učitelje,
mnoge Srbe so izgnali. Sprva so Makedonci sprejeli Bolgare z odprtimi rokami, a so bili kaj
kmalu razočarani (Poulton, 1991).
Po drugi svetovni vojni so bili odnosi med obema državama na prijateljski ravni, saj ju je
družil skupni imenovalec: komunizem. Tito in bolgarski predsednik Georgi Dimitrov, čigar
starši so bili po rodu Makedonci, sta se dogovarjala o ustanovitvi nove države, t.i. Balkanske
federacije. Ideja je propadla po izključitvi Jugoslavije iz Kominterne leta 1948 (Perry, 1994).
V znak prijateljstva je Bolgarija podarila Makedoniji posmrtne ostanke Goce Delčeva, ki je
bil pokopan v Bolgariji, in 3500 izvodov etnoloških spisov iz Znanstvenega Inštituta
Makedonije v Sofiji. Odnosi med državama so se po smrti Dimitrova poslabšali. Uporaba
makedonskega jezika v Pirinski Makedoniji je bila prepovedana leta 1948. Leta 1958 je
Bolgarska komunistična partija zavzela stališče, da so Makedonci Bolgari in da ne obstajata
ne makedonski narod, ne makedonski jezik. Prav tako je makedonsko vprašanje v Bolgariji
tabu tema (Danforth, 1995). Navzlic notranjim gospodarskim in političnim problemom je
Bolgarija še leta 1997 pozivala mednarodno skupnost k rešitvi »jezikovnega problema« (The
Politics of ..., 1997). Do danes sta Makedonija in Bolgarija pripravili in parafirali dvajset
meddržavnih dogovorov in sporazumov, ki naj bi uredili vse bilateralne odnose, vendar ni
nobeden podpisan, saj Bolgarija vztraja, da v zadnji klavzuli o jeziku ne piše, da je dokument
podpisan v bolgarskem in makedonskem jeziku (Mirčev, 1997). Zadnjih nekaj let lahko
državljani Makedonije zaprosijo za bolgarsko državljanstvo, kar je storilo že okrog 100.000
Makedoncev. Makedonci si s to potezo obetajo predvsem možnost lažjega potovanja po
Evropi, saj je za državljane Bolgarije vstop v določene države omogočen brez vizumov, kar
za državljane Makedonije ne velja. Bolgarija omogoča izdajanje takih potnih listov, saj je to
zanje verjetno sodobna oblika asimilacije Makedoncev. To je lepo razvidno iz dejstva, da pri
izdaji potnega lista spremenijo končnico priimka iz »ski« v »ov« (npr. Popovski; Popov), kar
ne pomeni zgolj dokazovanja »bolgarske identitete«, marveč zanika tudi obstoj
makedonskega jezika. Prav tako dobi vsak študent, ki se izreče za Bolgara, bolgarsko državno
štipendijo. Bolgarski štipendisti in novopečeni državljani naj bi bili tako dobra naložba v
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prihodnost, saj je pričakovanje Bolgarije da bo znotraj EU (ko bosta obe državi polnopravni
članici) prišlo do »naravne združitve enega naroda v dveh državah« (Jokić, 2005), oziroma da
se bodo »bratje iz Vzhodne Bolgarije, ki zdaj živijo v posebni državi, pridružili bratom iz
Zahodne Bolgarije« (Mirčev, 1997, str. 11).

4.2 PROBLEMI S SRBIJO
Strategi Velike Srbije so po propadu možnosti načrta za dostop do Jadranskega morja preko
Bosne in Hercegovine obrnili svoj pogled proti jugu in izumili idejo o srbski Makedoniji s
Solunom kot srbskim pristaniščem. Pri tem so se med drugim sklicevali tudi na geografijo.
Takrat zelo cenjeni geograf Jovan Cvijić je izjavil, da »so [Makedonci] v narodnem pogledu
flotantna ljudska množica, ki ima etnično predispozicijo, da se spremeni v Srbe ali v Bolgare«
(cv: Jezernik, 1997). Prav Cvijić je izumil izraz »Makedo-Slovani« ter jih leta 1909 umestil v
prostor na svojem zemljevidu. V obdobju med obema vojnama je bilo območje Makedonije v
okviru stare Jugoslavije. Srbsko stališče je bilo, da so Makedonci »Južni Srbi«, njihovo
ozemlje »Južna Srbija« in makedonski jezik zgolj srbski dialekt. Tudi uradni jezik je bil
srbohrvaški (Danforth, 1995). Prav tako je potekala intenzivna srbizacija s spreminjanjem
priimkov (dodajali so –ić), usmerjena predvsem proti bolgarski eksarhiji in bolgarskim šolam
(Jezernik, 1997). Šele leta 1944 je Komunistična partija Jugoslavije priznala Republiko
Makedonijo kot samostojno republiko v okviru Jugoslavije in s tem Makedonce kot
samostojen narod (The Establishment…, 1993). Mnogi domnevajo, da iz strahu, saj so se bali
poistovetenja Makedoncev z Bolgari, kar bi lahko pomenilo izgubo ozemlja, pa tudi zato, ker
je bila prejšnja politika srbizacije neuspešna. Leta 1944 vpeljani uradni makedonski jezik je
dal novi republiki dodaten zagon pri uveljavljanju samostojne makedonske identitete
(Danforth, 1995). Čeprav je bila Makedonija edina bivša republika Jugoslavije, ki je brez
spopadov doživela njen razpad, je vse do aprila 1992 gostila nekdanjo JLA. Ta se je sicer
umaknila iz države brez spopadov, vendar je obstajala nevarnost srbske intervencije. Prišlo je
do nekaj incidentov na meji, medtem ko je bilo ozračje med državama ves čas napeto
(Mirčev, 1997). Srbska manjšina v Makedoniji, ki je zahtevala svoje pravice in hotela s
pomočjo srbskih radikalcev ustanoviti Avtonomno regijo Kumanovske doline in Skopske
Črne gore je še dodatno ogrela ozračje (Poulton, 1995). Sporazum o normalizaciji odnosov
med Republiko Makedonijo in Zvezno republiko Jugoslavijo je bil podpisan šele aprila 1996
v Beogradu (Mirčev, 1997). Vse do leta 2001 je bilo nedoločenih kar 260 km meje med
obema republikama. Na vrhunskem srečanju voditeljev balkanskih držav marca 2001 sta
tedanji makedonski predsednik Boris Trajkovski in predsednik tedanje ZRJ Vojislav
Koštunica podpisala sporazum o določitvi meddržavne meje (Jokić, 2001a). Do precej večjih
razhajanj med državama pa prihaja zaradi stališč srbske pravoslavne cerkve, ki ne priznava
makedonske nacionalne in cerkvene samostojnosti (Jokić, 2004a). Čeprav makedonski Cerkvi
priznavajo lastništvo objektov, zgrajenih po letu 1967, si vztrajno prisvajajo vse prej zgrajene
objekte (Poulton, 1995). Vse od razglasitve makedonske neodvisnosti opisujejo samostojno
makedonsko pravoslavno cerkev za »heretično« in si lastijo upravo nad »odpadniškimi
makedonskimi eparhijami«. Prav tako je stališče srbske pravoslavne cerkve, da niso »bratje na
jugu nič drugega kot nezavedajoči se južni Srbi« (Mirčev, 1997, str. 15). Veliko prahu so
dvigovali tudi predstavniki srbske in črnogorske manjšine. Uradno naj bi jih bilo v
Makedoniji okrog 43.000, vendar so srbski nacionalisti omenjali število, večje od 300.000.
Naseljeni so ob srbski meji na severovzhodu države. Po vzoru albanskega referenduma o
teritorialni avtonomiji so enakega organizirali tudi sami, vendar je bila udeležba zanemarljiva.
Srbski nacionalisti so leta 1993 zahtevali ponovne parlamentarne volitve in referendum o
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priključitvi k Srbiji. Občasno so prirejali demonstracije, ki so provzročile peščico incidentov s
policijo (Perry, 1994).

4.3 PROBLEMI Z GRČIJO
Če je bila Bolgarija sprva naklonjena samostojni makedonski državi, tega ne bi mogli reči za
njeno južno sosedo Grčijo. Grško stališče je, da makedonski narod ne obstaja, saj nikoli ni
bilo makedonske države. V svojih opazovanjih gredo Grki celo tako daleč, da označujejo
makedonski narod kot »ponarejen, izmišljen artefakt Titove Jugoslavije« (Danforth, 1995, str.
33). Če so pred letom 1990 Grki priznavali, da na ozemlju Makedonije živijo tudi Slovani, se
je ob osamosvajanju Makedonije njihovo stališče spremenilo. Po novem se ozemlje
Makedonije konča na meji s »Skopsko republiko« ki je priljubljen grški izraz za Republiko
Makedonijo. Prav tako si ekskluzivno lastijo pravico do uporabe pojma »makedonski«
(Danforth, 1995). Tudi jezik Makedoncev se ne more imenovati »makedonski«, saj je bila
grščina starodavni jezik Makedoncev, medtem ko v Skopju govorijo slovanski jezik. Pri tem
dajejo prav Bolgarom, saj naj bi bila makedonščina »zgolj dialekt bolgarščine, in še to z
revnim besednim zakladom, obsegajočim okrog tisoč petsto besed« (cv: Danforth, 1995). Kar
se manjšin tiče, jih v Grčiji ni, saj ima Grčija to srečo, da je država s »praktično idealno
homogeno etnično, jezikovno in versko strukturo« (cv: Danforth, 1995). Nekdanji predsednik
grške vlade je v enem stavku strnil grško stališče do makedonske manjšine in Makedonije
nasploh: »Da bi obstajala nacionalna manjšina, mora najprej obstajati nacija, na katero se ta
manjšina nanaša. Jasno pa je, da makedonska nacija nikoli ni obstajala in tudi ne obstaja.«
(cv: Katardžiev, 1997). Odnos Grkov do Makedoncev v Grčiji bi lahko najbolje opisali s
parolo: »Edini Slovani v Grčiji so turisti«, ki so jo izobešali na demonstracijah proti
mednarodnem priznanju republike Makedonije v Avstraliji leta 1992 (Danforth, 1995, str. 35).
Grčija je napela vse sile, da pomembnejše svetovne države ne bi priznale Republike
Makedonije, čeprav je Evropska Unija leta 1992 ugotovila, da izpolnjuje vse potrebne pogoje
za mednarodno priznanje (Macedonia's Name …, 2001). Grčijo namreč skrbi, da uporaba
imena predstavlja ozemeljske težnje po istoimenski pokrajini na severu Grčije (Grčija izsiljuje
Makedonijo, 2002). Na podlagi tega strahu je Grčija dosegla, da so Makedonci dopolnili
svojo ustavo. Dodati so morali, da Makedonija nima nobenih ozemeljskih zahtev do sosednjih
držav in da se ne bo vmešavala v suverene pravice ostalih držav v njihovih notranjih zadevah
(Underdown, 1994). V Združene narode je bila sprejeta aprila leta 1993 pod začasnim
imenom »Bivša Jugoslovanska Republika Makedonija« (ang. FYROM) (Macedonia's Name
…, 2001). Sporazum o uporabi tega imena je bil časovno omejen z letom 2002 (Jokić, 2001c),
vendar se še zmeraj uporablja na mednarodnih prireditvah, kot so Olimpijske igre (Torino
2006, 2006) in pesem Evrovizije (Eurovision, 2006). Spor zaradi imena se vleče še danes in
ga rešujejo pod pokroviteljstvom Združenih narodov. Grčija je predlagala več različnih imen,
kot so »Zgornja Makedonija« in »Severna Makedonija«, vendar se Republika Makedonija s
tem ni strinjala (Jokić, 2001a). Makedonija že dalj časa zavzema stališče, da bi bili lahko v
rabi dve imeni. Njeno ustavno ime bi se uporabljalo v mednarodnih odnosih, medtem ko bi v
dvostranskih odnosih z Grčijo poiskali za obe državi sprejemljivo rešitev. Grčija se s tem ne
strinja in jo izsiljuje z grožnjo veta ob morebitnem vstopanju Makedonije v zvezo Nato in
Evropsko Unijo (Grčija izsiljuje Makedonijo, 2005). Najnovejši predlog ZN, ki ga zastopa
posebni odposlanec Matthew Nimitz, je, da bi zveza Nato in EU do leta 2008 uporabljali
ustavno ime Republika Makedonija, zapisano v latinici, po letu 2008 pa naj bi uporabljali
angleško verzijo »Republic of Macedonia«. Grčija je ta predlog odločno zavrnila (Jokić,
2005). Vsemu grškemu trudu navkljub je Republiko Makedonijo z njenim ustavnim imenom
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priznalo že 109 držav. Med najpomembnejšimi so tri stalne članice Varnostnega sveta OZN:
ZDA, Kitajska in Rusija (Georgievski, 2005a).
Slika 1: Prvotna zastava Republike Makedonije
Poleg imena »Makedonija« je pomembno
jabolko spora tudi uporaba simbola
šestnajstkrake zvezde oz. sonca. Splošno
priznano je, da je ta zvezda oz. sonce,
imenovana tudi Star of Vergina (Zvezda iz
Vergine), simbol starodavne makedonske
kraljeve družine (Vergina Star, 2006).
Ravno ta simbol je novoustanovljena
Republika Makedonija izbrala za državni
simbol in ga na svoji novi državni zastavi,
ki jo je uporabljala do leta 1995, umestila na rdečo ozadje. Poleg ostrega nasprotovanja Grčije
so se pritoževali tudi Albanci v Makedoniji, saj je dotična zvezda narodni simbol
Makedoncev in tako neprimerna za zastavo večnarodne države (Danforth, 1995).
Vir::Republic of Macedonia…, 1993.

Spor med Grčijo in Makedonijo je
dosegel višek leta 1994, ko je Grčija
uvedla popolni embargo proti Makedoniji,
razen pri hrani in zdravilih (Macedonia's
Name …, 2001), dejansko pa je bila meja s
kratkim premorom konec leta 2002 zaprta
vse od osamosvojitve do oktobra 2005
(Mirčev, 1997). Embargo je trajal dobro
leto in pol, potem pa sta se po
posredovanju Cyrusa Vancea sprti strani
vsaj delno pomirili. Grčija je v zameno za
zamenjavo makedonske zastave ukinila
Vir: Wikipedia, 2006c
embargo in priznala Makedonijo pod
imenom »Nekdanja jugoslovanska republika Makedonija« (Macedonia's Name …, 2001).
Slika 2: Današnja zastava Republike Makedonije.

4.4 PROBLEMI Z ALBANIJO
Makedonija tudi s svojo zahodno sosedo Albanijo nima dobrih odnosov. Albanija je sicer
priznala Makedonijo, vendar ne pod njenim ustavnim imenom, marveč pod imenom, s
katerim je bila sprejeta v OZN, se pravi z imenom »BJRM«. Največji strah Makedoncev so
ozemeljske aspiracije Albanije po več kot polovici makedonske države. Albanija je sicer
edina sosednja država, ki priznava Makedoncem v Albaniji nacionalno identiteto, vendar je ta
omejena zgolj na kristjane na omejenem območju zraven Prespanskega jezera (Katardžiev,
1997)
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4.5 GOSPODARSKA KRIZA IN BREZPOSELNOST
Poleg omenjenih težav s sosednjimi državami je Makedonijo sprva pestila huda gospodarska
kriza. Leta 1991 so državne devizne rezerve znašale le 5 milijonov ameriških dolarjev,
brezposelnost je bila okoli 25-odstotna, državne rezerve energije, živil in zdravil pa niso
zadoščale niti za tri mesece. Junija 1992 so začele veljati mednarodne sankcije proti tedanji
Zvezni republiki Jugoslaviji, kar je pomenilo zaprtje severne meje, južna meja z Grčijo pa je
bila tako ali tako že prej zaprta (Mirčev, 1997). Glede na dejstvo, da je bilo skoraj celotno
komunikacijsko in železniško omrežje speljano čez Srbijo, je embargo skoraj popolnoma
ohromil makedonsko gospodarstvo (Poulton, 1995). Na severno sosedo je odpadlo kar 65 %
industrijske in trgovinske menjave. Propadlo je več kot dvajset večjih tovarn, na tisoče
delavcev je ostalo brez dela. Prav tako so skoraj v celoti usahnile tuje investicije, saj nihče ni
hotel vlagati v tako tvegano gospodarstvo. Država se je znašla pred gospodarskim kolapsom
in makedonskemu narodu so omogočili preživetje zgolj drastični ukrepi (Mirčev, 1997). Nič
čudnega torej ni (podatki za leto 1999), da več kot polovica zaposlenih po več mesecev ni
dobivala plače. Zdravstvo je bilo neučinkovito, pokojnin niso več izplačevali, ker so denar
porabili za druge namene (Bos, 2003). Leta 2005 je bil BDP države enak kot tik pred
osamosvojitvijo. Gospodarska rast Makedonije je v primerjavi s sosednjimi državami najnižja
(nižjo ima le Srbija). Še Albanija, ki velja za najmanj razvito državo na Balkanu, ima višjo
gospodarsko rast (Mehmeti et al., 2005).
Nizka gospodarska rast je neposredno kriva za veliko brezposelnost v državi. Visoka
brezposelnost je izsušila državni proračun in kmalu bi se sesul celoten socialni sistem (Bos,
2003). Po poročanju Dela naj bi bilo leta 2004 že več kot 400.000 brezposelnih oseb, kar je
največ v Evropi (Jokić, 2004a), medtem ko so bile uradne številke nižje, okoli 320.000
brezposelnih. Zadnji dostopni podatki za zadnje četrtletje leta 2005 govorijo o 36-odstotni
brezposelnosti, kar je nekaj več kot 320.000 oseb (Labour Market, 2005).

4.6 VOJAŠKA ŠIBKOST
JLA je leta 1992 ob odhodu iz Makedonije vzela s seboj skoraj vso vojaško opremo in orožje,
kar je ostalo, pa je uničila. S tem je mlada Makedonija z zanemarljivo oborožitvijo postala
najšibkejša država na Balkanu (Perry, 1994). V vojaškem smislu je bila najbolj ranljiva
balkanska država, ki ni bila sposobna braniti svojih meja, kaj šele komu groziti. Ob umiku
JLA je Makedonija premogla zgolj 20.000 vojakov in 120.000 rezervistov. Bila je brez
zračnih sil, brez mornarice, imela je zgolj peščico ravnokar kupljenih oklepnih vozil in
težkega orožja (The Albanian Question …, 1998). Tatalović še slabih osem let po
osamosvojitvi Makedonije ugotavlja, da »so možnosti makedonskih oboroženih sil v primeru
oboroženih spopadov brez velike zunanje pomoči majhne« (Tatalović, 1999, str. 1041).
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5. DINAMIKA DEMOGRAFSKEGA RAZVOJA
PREBIVALSTVA MAKEDONIJE
Različna dinamika naraščanja števila Albancev in Makedoncev je eden izmed osnovnih
vzrokov za napete medetnične odnose, ki so dosegli svoj vrh s konfliktom leta 2001. Čeprav
živijo oboji v isti državi, je razvoj albanske etnične skupnosti potekal bistveno hitreje in
intenzivneje kot razvoj makedonske etnične skupnosti. Po 2. svetovni vojni se je številčno
razmerje med Albanci in Makedonci močno spremenilo že na državni, predvsem pa na lokalni
ravni. Ob različni dinamiki naraščanja števila prve in druge skupnosti so vzporedno potekali
različni procesi in spremembe v prostoru, ki ga poseljujeta obe narodnosti.

5.1 POVOJNI POPISI PREBIVALSTVA
V obdobju po drugi svetovni vojni je bilo na ozemlju današnje republike Makedonije osem
popisov prebivalstva. Imeli so jih sicer že pred drugo svetovno vojno, vendar niso zbirali
podatkov o etnični pripadnosti. Povojni popisi so bili izvedeni v letih 1948, 1953, 1961, 1971,
1981, 1991, 1994 in 2002.
V prvem povojnem popisu so zbirali podatke o strukturi in skupnem številu prebivalstva.
Naslednji popis leta 1953 je bil že bolj dovršen in v skladu z družbenimi potrebami mlade
republike. Popisi od leta 1961 dalje so bili usklajeni s priporočili ZN. Imeli so jih vsakih 10
let in bili so si vsebinsko podobni, vsak naslednji popis je le razširil posamezne vsebine.
Zadnji popis prebivalstva v razdobju 10 let je bil izveden leta 1991. Albanska skupnost je ta
popis bojkotirala (ocenjujejo, da ga je bojkotiralo okrog 90 % vseh Albancev), toda kljub
temu so ga izvedli. Za 12 občin, ki so bojkotirale popis, je bila izvedena strokovna ocena
števila prebivalstva na podlagi raznih statističnih metod. Naslednji popis je sledil kmalu,
vsega tri leta kasneje, na zahtevo pripadnikov albanske narodnosti. Ti so trdili, da so jih v
popisu leta 1991 načrtno našteli premalo, saj naj bi se vlada bala priznati pravo število
Albancev v Makedoniji (Macedonia's Name …, 2001). Popis je bil izveden s finančno in
strokovno pomočjo mednarodne skupnosti. V ta namen so oblikovali skupino mednarodnih
strokovnjakov, ki so pri popisu sodelovali vse od priprave popisnih vprašalnikov, med samo
izvedbo popisa, pri obdelavi in objavi končnih rezultatov (Population censuses…, 2002),
vendar se albanski politiki tudi s temi rezultati popisa niso strinjali (After Milošević …,
2001). Zadnji popis prebivalstva v republiki Makedoniji je bil izveden leta 2002. Usklajen je
bil tako s priporočili ZN kot z zahtevami EUSTAT-a, tako da so rezultati mednarodno
primerljivi (Total population …, 2005).
Ko govorimo o etničnih konfliktih, so številke bistvenega pomena, in Makedonija pri tem ni
izjema. Na eni strani imamo predstavnike določene manjšine, ki bi se radi predstavili v čim
večjem številu, saj lahko le tako upajo na večjo politično moč in vpliv. Medtem imamo na
drugi strani državo, ki je manjšini bodisi naklonjena bodisi nenaklonjena (Brunnbauer, 2004).
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Tabela 1: Popisi prebivalstva
Leto

Skupaj

Makedonci Albanci

Turki

Romi

Vlahi

Srbi

ostali

1953
1961
1971
1981
1994
2002

1.304.514
1.406.003
1.647.308
1.909.136
1.945.932
2.022.547

860.699
1.000.854
1.142.375
1.279.323
1.295.964
1.297.981

203.938
131.481
108.552
86.591
78.019
77.959

20.462
...
24.505
43.125
43.707
53.879

8.668
...
...
6.384
8.601
9.695

35.112
42.728
46.465
44.468
40.228
35.939

13.111
47.832
45.540
72.037
38.309
38.011

162.524
183.108
279.871
377.208
441.104
509.083

Vir: Population censuses…, 2002.
Leta 2002 je v Makedoniji prebivalo nekaj več kot dva milijona prebivalcev. Za Makedonijo
lahko rečemo, da je multinacionalna država, saj sta le slabi dve tretjini prebivalcev
makedonske narodnosti. Albanci s četrtinskim deležem so bili druga najštevilčnejša narodnost
v republiki. Na tretjem mestu so bili Turki s slabimi 4 %, sledijo jim še Romi, Srbi, Vlahi in
drugi.
Graf 1: Deleži posameznih etničnih skupin po popisih prebivalstva
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Vir: Population censuses…, 2002.
Od popisa prebivalstva leta 1953 pa do zadnjega popisa leta 2002 se je število prebivalcev
Makedonije povečalo za 718.033 oseb oziroma 55%. Največji porast prebivalstva v
Makedoniji je bil med letoma 1961 in 1981. Samo v teh dveh desetletjih se je prebivalstvo
povečalo za dobrega pol milijona oseb oziroma 70% celotnega povečanja prebivalstva
Makedonije v povojnem obdobju.
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Večino prebivalstva Makedonije tvorijo etnični Makedonci, katerih število se je med letoma
1953 in 2002 povečalo za 437.282 oseb oziroma za dobrih 50 %. Število prebivalstva
makedonske narodnosti se je najbolj povečevalo med letoma 1953 in 1981. Po tem obdobju se
število Makedoncev skoraj ni več povečalo. Delež Makedoncev v Makedoniji je bil leta 1953
66 % in se je do zadnjega popisa leta 2002 zmanjšal za slaba 2 %, torej na 64 %.
Povsem drugačno dinamiko srečamo pri predstavnikih albanske narodnosti v Makedoniji, saj
se je njihov delež v skupnem številu prebivalstva v opazovanem obdobju podvojil. Leta 1953
je znašal dobrih 12 %, medtem ko so leta 2002 Albanci predstavljali že četrtino vseh
prebivalcev Makedonije. Leta 2002 je bilo v Makedoniji 346.559 Albancev več kot leta 1953,
oziroma 213 % več. Če pogledamo prirast Albancev med posameznimi popisnimi obdobji,
ugotovimo, da je bil prirast Albancev v Makedoniji največji med popisoma leta 1961 in 1981,
vendar se trend povečevanja števila Albancev z malo manjšo intenziteto nadaljuje še danes.
Druga najštevilčnejša manjšina v Makedoniji so Turki, katerih število se je med letoma 1953
in 2002 zmanjšalo za 125.979 oseb oz. 61 %. Skoraj polovica v Makedoniji živečih Turkov se
je po popisu leta 1953 po dogovoru med Jugoslavijo in Turčijo izselila v Turčijo (Brunnbauer,
2004). Zato se je tudi njihov delež v skupnem številu prebivalstva Makedonije zmanjšal od
šestine leta 1953 na zgolj dobre tri odstotke leta 2002.
Število predstavnikov romske manjšine se je med letoma 1953 in 2002 povečalo za 33.417
oseb oz. 163 %. Romi so svoj delež v skupnem številu prebivalcev Makedonije v obdobju
1953-2002 skoraj podvojili in tako so leta 2002 predstavljali 2,66 % prebivalstva Makedonije.
Neznatno se je povečalo tudi število v Makedoniji živečih Srbov, saj jih je bilo leta 2002 v
primerjavi z letom 1953 za 827 oseb več oz. 2 %. Njihov delež v skupnem številu
prebivalstva Makedonije se je od slabih treh odstotkov leta 1953 zmanjšal na slaba dva
odstotka leta 2002.
Vlahi, avtohtona etnična manjšina, ki so zaradi svoje dolge navzočnosti v državi kljub
majhnemu številu posebna kategorija v popisu, so leta 1953 predstavljali 0,66-odstotni delež
skupnega števila prebivalcev Makedonije. Do leta 2002 so se številčno okrepili za dobro
desetino, vendar se je njihov delež v skupnem številu prebivalcev Makedonije zmanjšal na
slabega pol odstotka.
Prav tako se je povečalo število predstavnikov ostalih narodnosti, saj se je njihovo število v
popisnem obdobju 1953-2002 povečalo za 24.900 oseb oz. 189 %. Med temi narodnostmi se
skrivajo predstavniki bošnjaške, hrvaške, črnogorske, slovenske, bolgarske, romunske,
ukrajinske in še katere narodnosti. Njihov delež v skupnem številu prebivalstva Makedonije
se je povzpel od enega odstotka leta 1953 na slaba dva odstotka leta 2002.
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Graf 2: Povečanje oz. zmanjšanje števila pripadnikov posameznih etničnih skupin v
Makedoniji med posameznimi popisi
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Vir: Population censuses…, 2002.

5.2 RAZLIČNA DINAMIKA NARAŠČANJA ŠTEVILA PRIPADNIKOV
ALBANSKE MANJŠINE IN MAKEDONSKEGA NARODA
Če primerjamo razmerje med povečanjem števila Makedoncev in Albancev, pridemo do
zanimive ugotovitve. Če bi se število pripadnikov posamezne narodnosti povečevalo enako
hitro, bi pričakovali, da bi bilo razmerje med prirastom v posameznem popisnem obdobju
enako razmerju številčnosti teh narodnosti v državi. Leta 1961 je bilo Makedoncev 5,4-krat
več kot Albancev, toda razmerje v prirastu za naslednje popisno obdobje je bilo kar 6,8-krat
večje v prid Makedoncev. To pomeni, da je število Makedoncev naraščalo hitreje kot število
Albancev. Razmerje se je že v naslednjem desetletju obrnilo v albansko korist. Po popisu leta
1971 je bilo 4,1-krat več Makedoncev kot Albancev, toda razmerje v prirastu v predhodnem
medpopisnem obdobju je bilo le 1,5-krat večje. Med popisoma leta 1994 in 1981 se je število
Albancev v državi povečalo celo 3,8-krat bolj kot število Makedoncev, čeprav je bilo
Makedoncev skoraj trikrat več. Razmerje med prirastom v obdobju med zadnjima popisoma
leta 1994 in 2002 je še bolj nesorazmerno, saj je bil prirast Albancev kar 33-krat večji od
prirasta Makedoncev, čeprav je Makedoncev še zmeraj 2,5-krat več od Albancev. Zanimivo je
tudi pogledati, kolikšen delež prirasta v skupnem številu prebivalstva pride na predstavnike
albanske skupnosti v Makedoniji. Delež se je vse od leta 1953 postopoma povečeval in bil ves
čas nadpovprečen glede na njihov delež v skupnem številu prebivalstva Makedonije. Za
obdobje od popisa leta 1981 dalje lahko rečemo, da se je prebivalstvo Makedonije povečevalo
skoraj izključno zaradi povečevanja albanske etnične skupnosti. Številčna rast albanske
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narodnosti v Makedoniji je po drugi svetovni vojni krepko prekašala rast ostalih narodnosti
oz. manjšin in s tem močno spremenila demografsko razmerje moči.
Število predstavnikov posamezne narodnosti se lahko spreminja iz dveh razlogov: zaradi
naravne reprodukcije in/ali neto razlike v migraciji. V primeru Albancev v Makedoniji je
primarni razlog tako velikega povečanja števila naravna reprodukcija. Priseljevanje Albancev,
predvsem s Kosova, ni bilo tako veliko, saj je bilo med letoma 1948 in 1981 neto priseljenih
le 9222 Albancev, do leta 1987 pa se jih je v Makedonijo priselilo še nadaljnjih 15.000. Neto
priseljevanje Albancev kasneje ni bilo več tako veliko, saj je bilo prav tako močno
izseljevanje Albancev iz Makedonije. Prav tako naj bi se vseh 350.000 albanskih beguncev, ki
so v času kosovske krize leta 1999 pribežali v Makedonijo, vrnilo na svoje domove ali se
kako drugače umaknilo iz Makedonije (Brunnbauer, 2004).
Fotografija 4: Albanski otroci

Avtor: Damir Lovenjak, 2006
Nasprotnega mnenja je Markoski, ki ocenjuje, da se je v zadnjih 20 do 25 letih v Makedonijo
priselilo nekje od 150.000 do 170.000 Albancev (Markoski, 2006). Potemtakem bi to
pomenilo, da je število Albancev po letu 1980 naraslo izključno na podlagi priseljevanja. Če
bi te številke držale, bi moral biti naravni prirastek ničen ali celo negativen, kar pa je težko
verjeti. Toda v mnenju Markoskega je kanček resnice, saj se je samo leta 1992 priselilo v
Makedonijo neto 1015 Albancev. Prav tako so bili Albanci edini narod, ki je tega leta imel
pozitiven saldo migracij.
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Tabela 2: Migracijski saldo posameznih etničnih skupin leta 1992
Narodnost
Makedonci
Albanci
Turki
Romi
Vlahi
ostali
Neznani
Skupaj

Priselitve
4713
1826
247
167
8
499
59
7519

Odselitve
4941
811
285
267
10
2074
215
8603

Saldo
-228
1015
-38
-100
-2
-1575
-156
-1084

Vir: Statistical Yearbook of the Republic …, 1994.
Makedonske oblasti so trdile, da je število Albancev v Makedoniji tako visoko predvsem
zaradi priseljevanja s Kosova. Albanci odgovarjajo, da je bil zelo močan tok tudi v nasprotni
smeri, saj so se na Kosovo odselili mnogi intelektualci, ker so jim bile v Makedoniji kratene
pravice. Po razpadu Jugoslavije naj bi se v Makedonijo vrnilo nekaj tisoč Albancev iz bivših
republik (samo na Hrvaškem naj bi jih bilo okrog 130.000), ki naj bi bili krivi za večji delež
Albancev v skupnem številu prebivalstva Makedonije (Poulton, 1995).
Čeprav je zelo težko določiti delež v Makedoniji rojenih Albancev in delež priseljenih, gotovo
drži, da je rodnost albanskih žensk mnogo višja od njihovih makedonskih sodržavljank.
Čeprav je bila rodnost Makedonk leta 1953 visoka, je bila rodnost Albank še višja. Rodnost
pri Makedonkah je v primerjavi z Albankami začela upadati prej in je tudi hitreje padala.
Tako se danes na vsake štiri makedonske dojenčke rodijo trije albanski, čeprav je
Makedoncev v državi skoraj trikrat več. Iz spodnje tabele lahko razberemo, koliko živorojenih
otrok se rodi glede na etnično pripadnost. Čeprav se je pri Albancih leta 1994 rodilo polovico
manj otrok kot leta 1953, je bilo tega leta v primerjavi z makedonskimi novorojenčki še
zmeraj dvakrat toliko albanskih živorojenih otrok.
Tabela 3: Primerjava rodnosti med Makedonkami in Albankami po posameznih popisih
Leto/narodnost
1953
1961
1971
1981
1994

živorojeni na 1000 prebivalcev
Makedonci
Albanci
34.8
57,2
24,2
47,8
18,1
39,6
17,1
30
12,9
27,2

Vir: Brunbauer, 2004.
Posledica mnogo višje rodnosti pri Albankah v primerjavi z Makedonkami je tudi število
novorojenčkov. Če je bilo razmerje v številu novorojenčkov leta 1957 skoraj 4:1 v korist
Makedonk, se je to razmerje do leta 1990 zmanjšalo za več kot trikrat. Število otrok, rojenih
makedonskim materam, je upadalo ves čas statističnega obdobja. Tako se je v zadnjih 40 letih
število rojstev makedonskih otrok prepolovilo. Obratni trend srečamo med albanskimi
materami, ki so vse do začetka 1990-ih let rojevale vedno več otrok. Od takrat se zmanjšuje
tudi število rojstev albanskih otrok.

29
Tabela 4: Število rojstev otok glede na etnično pripadnost mater
leto
1957
1960
1962
1970
1980
1990
1999
2001

število rojstev materam
Makedonskim
Albanskim
27,212
7,444
25,461
8,879
22,968
9,058
20,845
10,989
22,586
11,126
18,583
11,419
13,308
9,838
13,299
9,604

razmerje
3.7:1
2.9:1
2.5:1
1.9:1
2.0:1
1.6:1
1.4:1
1.4:1

Vir: Brunnbauer, 2004.
Brunnbauer je mnenja, da se demografski prehod pri Albancih še ni končal, medtem ko naj bi
se pri Makedoncih končal že v 70. letih 20. stoletja. Tudi če se bo demografski prehod kmalu
končal, bo rodnost pri Albancih še vedno višja, saj je njihova starostna struktura drugačna od
makedonske. Pri Albancih je delež mladih večji kot pri Makedoncih (Brunnbauer, 2004).

5.3 DEPOPULACIJA PODEŽELJA IN URBANIZACIJA
Študija primera, ki je bila opravljena za Kičevsko regijo, dokazuje, da je bila selitev etničnih
Makedoncev s podeželja v mesto najpomembnejša demografska sprememba v povojnem
obdobju. Leta 1948 je večina ljudi živela v planinskih naseljih od gojenja ovac in
samooskrbnega kmetijstva. V naslednjih 40 letih se je zaradi selitve prebivalstva s podeželja v
Kičevo število prebivalcev na podeželju zmanjšalo za 60 %, medtem ko se je v Kičevu število
prebivalcev skoraj početverilo, torej od 7000 na 25.000 oseb (Ahmeti's village …, 2002).
Tabela 5: Sprememba števila prebivalstva v podeželskih naseljih glede na etnični značaj
naselij
Sprememba prebivalstva
Povečanje za več kot 100 %
Povečanje med 33 in 100 %
Povečanje do 33 %
Zmanjšanje do 33 %
Zmanjšanje med 33 in 75 %
Zmanjšanje za več kot 75 %
Skupaj

Makedonske vasi
4
12
29
45

Albanske vasi
6
10
2
3
2
1
24

mešane vasi
3
1
4
1
9

Vir: Ahmeti's village ..., 2002 , str. 16.
Urbanizacija je bila načrtno vodena, saj je bila eden temeljev komunizma in del procesa
ustvarjanja moderne industrijske družbe. Obenem je urbanizacija veljala za del procesa
utrjevanja narodne zavesti (Ahmeti's village..., 2002 ).
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5.4 GEOGRAFSKA RAZPROSTRANJENOST MAKEDONSKEGA
NARODA IN ALBANSKE SKUPOSTI V MAKEDONIJI
Ključnega pomena pri medetnični problematiki je prostorska razporeditev albanske manjšine
in makedonskega naroda. Prostor in gostota poselitve namreč odločilno vplivata na razvoj
medetnične problematike v zahodni Makedoniji.
Karta 9: Delež Makedoncev po popisu prebivalstva iz leta 1993 na ravni naselij

Vir: Population censuses…, 2002, priredil Damir Lovenjak.
Pripadniki makedonskega naroda so leta 1953 predstavljali večino prebivalcev v pretežnem
delu Makedonije. Zelo očitno je izrazito nasprotje med območji, kjer so Makedonci v
absolutni večini, in območji, kjer jih praktično ni. Naselij, kjer je bil delež Makedoncev od 5
do 50 %, je bilo zelo malo. V večini naselij, kjer so živeli tistega leta, so bili v absolutni
večini (več kot 90 %). Le malo naselij je bilo etnično mešanih, in to kljub dejstvu, da so bila v
neposredni soseščini. Območja, kjer je bil narodnostni delež Makedoncev zelo nizek so bila
na severozahodu države. Ta območja so južni del Šar planine, pas od Kičeva do Suhe gore,
Mokra Planina in Debar z okolico ob albanski meji. Etnično nemakedonsko je bilo tudi
območje severno od Skopja. To so hribovita obmejna območja skopske Črne gore, okolica
Kumanova do vznožja Kozjaka na vzhodu. Makedoncev ni bilo tudi v območju severno od
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sotočja Bregalnice in Vardarja, na jugovzhodnem pobočju Plaškovice ter v planinskem
območju med Strumico in Dojranjskim jezerom.
Če primerjamo karto popisa leta 1994 s tisto iz popis leta 1953, ugotovimo, da se je zmanjšala
površina Makedonije, poseljena z Makedonci. To so predvsem območja, kjer so pretežno
makedonska naselja mejila na nemakedonska naselja. Lahko bi tudi rekli, da so se razširila
robna območja, kjer leta 1953 ni bilo Makedoncev. Pretežno etnično mešana naselja leta 1953
so postala etnično nemakedonska. Iz tega lahko sklepamo, da je šel etnični razvoj naselij v
smeri etnične homogenizacije in polarizacije posameznih etničnih skupin.
Karta 10: Delež Makedoncev po popisu prebivalstva iz leta 1994 na ravni naselij

Vir: Population censuses…, 2002, priredil Damir Lovenjak.
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Karta 11: Delež Albancev po popisu prebivalstva iz leta 1953 na ravni naselij

Vir: Population censuses…, 2002 , priredil Damir Lovenjak.
Če pogledamo karto popisa za leto 1953, nam takoj pade v oči, da je poselitev albanske
skupnosti strnjena v severozahodnem delu države. To so tudi prvotna območja, kamor so se
naseljevali prvi albanski priseljenci v 18. stoletju (Trifunoski, 1988). Skoraj izključno
albanska naselja so v planinskem pasu ob albanski meji, v pogorju Koraba in Šar planine in v
pasu od Kičeva preko vzhodnega roba pološke kotline oz. desnega brega reke Vardar in Suhe
planine do zahodnega predmestja Skopja. Lahko bi rekli, da je bil celotni obod pološke
kotline poseljen pretežno z Albanci, medtem ko so bila kotlinska naselja že bolj etnično
mešana. V jugozahodnem delu Makedonije, na območju severno od Struge, je bilo prav tako
nekaj albanskih naselij z manj kot 10 % prebivalcev drugih narodnosti. Še eno območje
albanske poselitve leta 1953 je bilo južno od glavnega mesta Skopja, v planinskem svetu
Mokre Planine. Mešana albanska naselja so bila tudi severno od Skopja, ob meji s Srbijo.
Če pogledamo karto popisa za leto 1994 in jo primerjamo s tisto za leto 1953, opazimo, da se
prostor poselitve albanske etnične skupnosti v tem času praktično ni spremenil. Prišlo je do
etnične homogenizacije, saj se je povečalo število naselij z več kot 90-odstotnim deležem
Albancev. Večina naselij, v katerih živijo Albanci, so etnično čista, albanska. Zelo očitna je
tudi ostra meja med sosednjimi naselji, iz česar lahko sklepamo, da obstaja malo etnično
mešanih naselij. V primerjavi z letom 1953 je ostalo največ etnično albanskih naselij južno od
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Skopja, v planinskih naseljih Mokre planine, in severno od Skopja, v Kumanovskem
koridorju med Skopjem in srbsko mejo. V primerjavi z letom 1953 je število albanskih naselij
severno od Struge ostalo enako. Povečal se je delež Albancev v naseljih vzhodno od
Prespanskega jezera, ob vzhodnem in zahodnem podnožju pogorja Baba in v severnem delu
prilepske kotline. Manjše število Albancev živi tudi v ostalih naseljih v Makedoniji, toda tam
je njihov delež v posameznem naselju zanemarljiv.
Karta 12: Delež Albancev po popisu prebivalstva leta 2002 na ravni naselij

Vir: Population censuses…, 2002 , priredil Damir Lovenjak.

34

6.
MEDETNIČNA
MAKEDONIJI

PROBLEMATIKA

V

ZAHODNI

6.1 RAZVOJ MEDETNIČNIH ODNOSOV DO OSAMOSVOJITVE
MAKEDONIJE
Določiti kdaj v zgodovini večstoletnega sobivanja albanske in makedonske skupnosti na istem
prostoru je prišlo do takšnega prepada, da je izbruhnil etnični konflikt, se morda sliši kot
preprosta naloga, vendar ni tako. O tem obstaja veliko teorij in študij, ki so si med seboj
precej različne, tako gleda vzroka kot glede časovnega okvira. Opredeliti se samo za eno
teorijo bi bilo nespametno, saj je zgodovina odnosov med makedonskim narodom in albansko
skupnostjo v Makedoniji zelo kompleksna. Vendar je takoj na začetku treba poudariti
nekatera dejstva. Albanski narod je najverjetneje ilirskega porekla, medtem ko so Makedonci
slovanskega izvora, zato imata naroda povsem različno kulturo, jezik in vero.
Fotografija 5: Minaret in »Milenijski« križ v ozadju

V zgodovini sta se ta dva naroda
večkrat zamenjala glede na to,
kateri je bil nadrejen ali
podrejen.
V
otomanskem
obdobju so bili Albanci zaradi
vere
v
privilegiranem,
vladajočem položaju. Kar nekaj
lokalnih vladarjev, t. i. chifliksajbii, je bilo albanskega
etničnega izvora. Na njihov
način vladanja in pritiske, ki so
jih izvajali, naj bi imeli
Makedonci še živ spomin,
vendar to menda ni bil razlog za
nastanek razkola med etničnima
skupinama. Če že, potem naj bi
zamere letele predvsem na račun
Turkov, saj so ti skoraj pol
tisočletja vladali obojim. V času
turške nadvlade so kristjani in
muslimani domnevno celo živeli
skupaj pod isto streho, znotraj
razširjene družine. Medetnične
poroke so bile nekaj povsem
običajnega in otroci iz teh družin
so bili menda dvojezični. Vendar
pa po mnenju avtorjev obstaja
pomemben dogodek v zgodovini
Albancev, ki je od takrat trdno
Avtor: Damir Lovenjak, 2006
zasidran
v
podzavesti
Makedoncev. S Prizrensko ligo leta 1878 so Albanci zahtevali od Turkov, da združi takratne
štiri vilajete v skupno administrativno enoto. Do tega ni prišlo, zato pa je bila čez dobrih 30
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let, natančneje leta 1912, ustanovljena Albanija kot odgovor na srbsko širjenje proti Jadranu.
Zunaj novonastalih meja Albanije je ostala skoraj tretjina albanskega naroda. Albanci za to
krivijo vse Slovane, torej tudi Makedonce. Ironično je, da to tudi makedonski narod
albanskemu najbolj zameri. Od ustanovitve Albanije je albanski narod namreč domnevno težil
k združitvi vseh Albancev v skupni državi (Balalovska, Silj, Zucconi, 2002).
V obdobju med svetovnima vojnama so bili Albanci in Makedonci v dokaj podobnem
položaju. Ozemlje današnje Makedonije je prišlo pod srbsko oblast, tako da so Albanci in
Makedonci imeli skupnega sovražnika, proti katerem so se morali boriti. Predstavniki obeh
skupnosti so podpisali dogovor o »osvoboditvi Makedonije v njenih etničnih in geografskih
mejah« z izjemo Debra, ki bi se po plebiscitu lahko pridružil Albaniji« (Poulton 1995, str. 92).
Večni strah Makedoncev in vseh sosednjih držav se je uresničil med drugo svetovno vojno, ko
je zahodni del Makedonije prišel pod upravo Albanije. Albanci so si pokrajino hitro uredili po
svoje. Uradni in edini dovoljeni jezik je postal albanski. Vsa slovanska imena so hitro
zamenjali z albanskimi. V relativno kratkem času albanske vladavine je bilo iz zahodne
Makedonije izgnanih okrog 10.000 ljudi, predvsem Srbov, naseljenih med obema vojnama,
namesto njih pa se je priselilo okrog 80.000 Albancev iz Albanije. Metode Albancev se torej
niso čisto nič razlikovale od srbskih, kar je gotovo pustilo močan pečat v makedonski
kolektivni zavesti (Balalovska, Silj, Zucconi, 2002).
Razmerje moči se je po koncu druge svetovne vojne hitro spremenilo. Makedonci so prvič v
zgodovini dobili svojo republiko in si prislužili naziv »narod«, čeprav pod okriljem
Jugoslavije. Leta 1948 se je Jugoslavija sprla s Sovjetsko Zvezo, zato so se močno ohladili
tudi njeni odnosi z Albanijo. Albanci v Jugoslaviji so naenkrat postali zelo »sumljivi« in
jugoslovanska oblast jih je začela diskriminirati. Pri popisu leta 1953 se je mnogo Albancev v
strahu pred državnimi represalijami, ki so bile posledica zgoraj navedenih dejstev, razglasilo
za Turke. To si je državna oblast potihoma želela in jih celo spodbujala. Po dogovoru s
Turčijo je Jugoslavija leta 1953 namreč dovolila izselitev jugoslovanskih Turkov, med
katerimi so bili tudi Albanci, v Turčijo (Babuna, 2000). Nič čudnega torej ni bilo, do so
Albanci dojemali Titovo Jugoslavijo le kot eno izmed represivnih slovanskih vladavin. Stik z
matično domovino jim je bil v tistem času onemogočen, prav tako pa so jim odrekli tudi
pravico do lastne republike, kar je bilo recimo omogočeno bosanskim muslimanom, ki so po
albanskem mnenju imeli manjšo legitimno pravico do tega kot oni (Balalovska, Silj, Zucconi,
2002).
Povojna Jugoslavija je začela z izgradnjo socializma, ki je bil v Makedoniji neločljivo
povezan z utrjevanjem makedonske narodne zavesti. Občutek pripadnosti makedonskemu
narodu, razen pri peščici intelektualcev, do tedaj ni obstajal ali pa je bil zelo šibak, zato ga je
bilo treba utrditi. Eden izmed temeljev mlade republike je postala javna uprava. V njej so bili
Makedonci bolj zaželeni, saj so bili bolje izobraženi in so govorili makedonski jezik. Dve
izmed osnovnih paradigem socialističnega družbenega sistema sta bili hitra industrializacija in
urbanizacija. K temu je pripomogla kolektivizacija, ki bi morala kmetijstvo narediti
učinkovitejše, presežek agrarne delovne sile pa bi se lahko zaposlil v industriji. Slednje jim je
sicer uspelo, vendar ne po zaslugi uspešne kolektivizacije, temveč zaradi vedno težjih
življenjskih razmer. Kmetje se zgolj s kmetijstvom niso mogli preživljati, zato so zapuščali
zemljo in se selili v tovarne. Kolektivizacija ni bila enako uspešna pri Albancih kot pri
Makedoncih, saj je bilo albanske zemlje kolektivizirane le 5 %, makedonske pa 41 %. Razlog
je bil domnevno močan odpor muslimanov in popustljivost državne oblasti. Eden izmed
razlogov za albanski odpor je bila muslimanska vera, ki je ženskam prepovedovala delati, kar
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je bil med drugim tudi eden izmed ciljev kolektivizacije. Različno uspešna kolektivizacija na
etnični osnovi je postala temelj gospodarskega razlikovanja. Albanci so ostajali na podeželju
in se še naprej ukvarjali s kmetijstvom, Makedonci pa so se selili v mesta in začeli delati v
tovarnah. Po letu 1953, ko je bila ukinjena prepoved selitve, se je začel pravi ruralni eksodus
oziroma masovne notranje migracije iz vasi v mesta. Med letoma 1953 in 1961 je bil
negativni migracijski saldo po vaseh 195.000 oseb, med letoma 1949 in 1971 pa je vasi
zapustilo kar 473.000 oseb (Brunnbauer, 2004). V obdobju med 1963 in 1971 se je delež
ruralnega prebivalstva pri Makedoncih zmanjšal za 42 %, medtem ko se je pri Albancih
zmanjšal za 11 %. Zato so številne makedonske vasi ostale poseljene le z ostarelim
prebivalstvom, čeprav so oblasti ponujale finančno pomoč mladim, ki bi ostali na podeželju
ali se tja celo priselili. Nasprotje med temi depopulariziranimi makedonskimi vasmi na eni
strani in življenja polnimi albanskimi vasmi na drugi je postalo več kot očitno (Poulton,
1995).
Z razvojem makedonske narodnosti so bili Albanci odrinjeni na obrobje in so sčasoma tako v
Makedoniji kot Jugoslaviji postali najbolj marginalna skupina. Močna patriarhalna družba,
kakršna je bila dotlej, se je zaradi kulturnih, socialnih in verskih razlik še bolj zaprla vase in
okrepila že tako močne klanovske in družinske vezi. Medtem ko se je povprečno število
članov v gospodinjstvu pri Albancih povečevalo, se je pri Makedoncih dogajalo ravno
obratno. Še v 30. letih 20. stoletja se makedonske »zadruge« menda niso bistveno razlikovale
od albanskih. Tudi rodnost je bila do začetka 50. let 20. stoletja menda dokaj podobna
(Brunnbauer, 2004).
Adamson in Jović sta jugoslovanski socializem in Titovo Jugoslavijo opisala kot zlato
obdobje tako za Makedonce kot za Albance. V 70. letih 20. stoletja so se odnosi znotraj
Jugoslavije bistveno izboljšali, kakor tudi njen odnos do drugih držav. Tito je Makedonijo
postavil na politični zemljevid in Makedonce povzdignil v narod, Albanci pa so bili politično
priznani in kljub temu, da niso bili povzdignjeni v »državotvoren« narod, so se temu z
nazivom »narodnost« zelo približali. Paradigma, da ni ne večine ne manjšine, se je v
Jugoslaviji pri integraciji manjšin izkazala za uspešno. Vehementno razglašano geslo
»bratstvo in enotnost« je odlično služilo svojemu namenu. Nacionalnost v okviru
jugoslovanskega socializma je ščitila manjše, šibkejše in novejše narode pred večjimi,
močnejšimi in starejšimi. Zadnja jugoslovanska ustava iz leta 1974 je zelo decentralizirala
državo in vsaka od šestih republik je imela enako število predstavnikov ne glede na število
prebivalcev in/ali velikost republike, kar je bilo očitno v prid manjšim republikam.
Jugoslovanska terminologija je razlikovala tri različne pojme narodnih skupnosti:
1. narod (sem so spadali predstavniki vseh šestih republik);
2. narodnost (večje neslovanske etnične skupnosti: Albanci, Madžari in Italijani);
3. etnična skupnost (manjše etnične skupine: Romi, Avstrijci, Čehi idr.).
Zelo pomembno je dejstvo, da izraza »manjšina« niso uporabljali, ker je imel negativno
konotacijo, poleg tega pa bi bil lahko zavajajoč, saj so bili recimo Albanci na Kosovu večina.
Za razlikovanje med narodom in narodnostjo sta obstajala dva razloga. Prvi je bil ta, da je bila
Jugoslavija država, ki je temeljila na socializmu in slovanskem izvoru. Drugi razlog je bil, da
za razliko od narodnosti, ki so že imele svojo matično državo, državotvorni narodi Jugoslavije
niso imeli svoje nacionalne države. Kosovo med drugim prav zato ni moglo postati republika
(Adamson, Jović, 2004).
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Odnos državnih oblasti do Albancev je bil zelo dvoumen. Albanci v Jugoslaviji niso bili
uradno priznani kot ustanovni narod, vendar je bilo več kot dva milijona Albancev vseeno
nezanemarljiva manjšina, zato so imeli določene pravice (The Politics of ..., 1997). Po eni
strani so jih zatirali, po drugi pa se jim je v primerjavi z prejšnjimi slovanskimi režimi godilo
najbolje dotlej, tako gospodarsko kot politično in etnično. Nenazadnje je postala albanščina
uradni jezik na območjih, kjer so bili v znatni večini. Čeprav je bilo Kosovo najrevnejša
pokrajina v Jugoslaviji, je vseeno nudilo možnost univerzitetnega izobraževanja in
zaposlovanja za makedonske Albance. S postopno decentralizacijo Jugoslavije po letu 1974
so kosovski Albanci pridobili, makedonski pa izgubili, kajti makedonska republika je bila
vedno bolj sovražna do njih. Geslo »bratstvo in enotnost« so Albanci razumeli kot dvolično,
ker so menili, da zanje ne velja (Balalovska, Silj, Zucconi, 2002). Jugoslovanski sistem
bratstva in enotnosti je bil prirejen za zadovoljevanje družbenih, kulturnih in celo političnih
potreb, vendar je namesto na povezovanju temeljil na ločevanju (The Politics of ..., 1997).
V Jugoslaviji je bil strah pred albanskimi iredentističnimi težnjami zelo očiten, saj je
Jugoslavija je poskušala ločiti Albance v Jugoslaviji od Albancev v Albaniji. V ta namen je
zanje vpeljala dva izraza. Šiptari naj bi bili jugoslovanski Albanci, Albanci pa državljani
Albanije. Prav tako so poskušali ustaviti razvoj standardnega albanskega jezika ter upali, da
bodo med jugoslovanskimi Albanci ustvarili novo, lastno narodno identiteto. Na vsak način so
jih hoteli distancirati od matičnega naroda, vendar misel na združitev z Južnimi Slovani
Albancem ni bila preveč všeč. Beseda šiptar je dokaj hitro izgubila svoj prvotni pomen in
dobila negativen prizvok. Leta 1968 so jugoslovanske oblasti prepovedale uporabo te izvorno
srbske besede in odtlej so Albance poimenovali preprosto Albanci (Babuna, 2000).
Titova smrt je močno prevetrila politični vrh Jugoslavije in obet spremenjenega režima je
Albancem dal svež zagon pri njihovih zahtevah po večjih pravicah. Demonstracije na Kosovu
leta 1981, kjer so Albanci zahtevali preimenovanje Kosova v republiko, so odmevale tudi v
Makedoniji. Toda sprememba oblasti ni prinesla tistega, kar so si Albanci želeli, kvečjemu
obratno. Začetek vzpona Miloševića na čelu Jugoslavije je prinesel bistvene spremembe.
Namesto v proces decentralizacije je bila Miloševićeva retorika usmerjena k čim večji
centralizaciji in dvigu Srbije nad ostale republike. Miloševićeva retorika in dejanja so bila
izrazito nacionalistična. Kaj kmalu se je pokazalo, da bo njegov odnos do narodnosti, še zlasti
do Albancev v Jugoslaviji, zavil iz dotlej utečenih tirnic. Začelo se je s tem, da je želel
spremeniti status narodnosti nazaj v manjšine (Adamson, Jović, 2004).
Albanska rodnost se je nenadoma znašla v središču pozornosti. Ta je po drugi svetovni vojni
postala bistveno večja v primerjavi z rodnostjo slovanskih narodov, predvsem na račun
njenega upada pri slednjih. Reprodukcija je postala predmet etničnih sporov in je bila
spolitizirana. Makedonske komunistične oblasti so v veliki meri posnemale srbsko politiko
obravnavanja albanske narodnosti, ki je bila za oboje enako problematična. Največji problem
je postala »albanska zarota«, kar je pomenilo, da Albanci s svojo veliko rodnostjo menda
poskušajo zavzeti zahodno Makedonijo, temu pa bi sledila priključitev k Kosovu in kasneje
priključitev k Albaniji (Pan-Albanianism …, 2004).
Razloge za (še zmeraj) tako visoko rodnost pri Albancih moramo iskati v večih smereh.
Visoka rodnost je predvsem posledica gospodarskih in izobraževanih možnosti in priložnosti
določene populacije. V večini študij o svetovnih reprodukcijskih vzorcih se je kot
najpomembnejši dejavnik izkazala stopnja izobraženosti matere. Ostali pomembni dejavniki
so še okolje, kje ta skupnost živi (podeželje/mesto), gospodarska razvitost območja in vloga
vere. V Jugoslaviji so bila območja, kjer so živeli Albanci, najbolj nerazvita in Albanci so bili
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najslabše izobražena skupnost. V srednje šole so začeli hoditi šele v 60. letih 20. stoletja (PanAlbanianism …, 2004).
V albanski skupnosti, katere značilnost je strog patriarhalni sistem, je visoka rodnost način,
kako si ženska izboljša status znotraj družine. Čim več otrok ima, tem večji je njen ugled.
Moški so si želeli čim več otrok, predvsem moških potomcev, da bi nadaljevali svoj rod in
ohranili družino. Zaradi težko dostopnih državnih služb so moški potomci sčasoma začeli
hoditi na delo v tujino in tako dopolnjevati družinski proračun. Vzgoja albanskih otrok je bila
cenejša kot vzgoja makedonskih, saj so bile albanske matere doma. Makedonske matere so se
zaposlile in pustile otroke v vrtcih ter jih kasneje želele čim bolje izobraziti, albanski otroci pa
so večinoma dokončali le osnovno šolo in kot delovna sila ostali doma na kmetiji (Poulton,
1995). Albanci so očitke sprejemali kot napad na svojo glavno značilnost družbene in
kulturne reprodukcije, zato so se še bolj zaprli vase in izolirali od makedonskega naroda.
Marginalnost Albancev je od 2. svetovne volje dalje glavna značilnost te skupnosti. Tudi zato
so se še bolj povezali z Albanci na Kosovu in spremljali, kaj se tam dogaja, ne le zato, ker so
bili uradno zapostavljeni in zanemarjeni, temveč so tudi sami želeli ohraniti veliko mero
kulturne in institucionalne samozadostnosti in enotnosti. Visoka rodnost je bila eden izmed
temeljev vsega tega (Brunnbauer, 2004).
Miloševićev nacionalizem je v odgovor izzval albanski nacionalizem. Težko je oceniti, ali je
bil le-ta v SR Makedoniji res tako močan, kot so ga želeli prikazati, ali pa so ga oblasti le tako
zelo napihovale. Albanski nacionalizem je bil v Makedoniji še veliko nevarnejši kot v Srbiji,
saj je neposredno ogrožal obstoj makedonskega naroda in ne le ozemeljske celovitosti
republike. Če bi se uresničil najbolj črn scenarij (in bi se zahodni del Makedonije odcepil), bi
Bolgarija in Grčija verjetno obnovili svoje zahteve glede narodnosti in imena ali celo
okupirali ostanek Makedonije. Strah pred albanskim nacionalizmom se je kmalu začel
odražati v republiški politiki (Poulton, 1995).
Leta 1981 se je komisija za odnose med narodnostmi odločila za revizijo učnega načrta in
učbenikov. Komisija je sklenila povečati števil ur, namenjenih učenju makedonščine v
albansko govorečih oddelkih, in določila ukrepe, ki naj bi preprečevali neučenje
makedonščine v teh šolah oz. oddelkih. Istega leta je republiški pedagoški svet objavil
poročilo, v katerem je bilo ugotovljeno, da obstajajo pomanjkljivosti v albanskem učnem
načrtu in učbenikih. Založniki naj bi bili premalo skrbni pri vsebinah, saj naj bi učbeniki
vsebovali nacionalistične, iredentistične in kontrarevolucionarne ideje. Lov na »notranjega
sovražnika« se je v naslednjih nekaj letih dodobra razplamtel, saj je makedonski sekretar za
notranje zadeve opazil živahnejšo dejavnost pri podpihovanju nacionalističnih in
iredentističnih idej. Državne oblasti so poročale o albanskih porokah, na katerih se je pokazala
»nacionalistična evforija«. Komunistična partija je kaznovala albanske uradnike, ki so se
udeleževali takih porok. Prav tako so ugotovili, da 260 od več kot 1000 albanskih popularnih
in ljudskih pesmi vsebuje nacionalistična ali narodno spodbudna besedila. Te pesmi so
kasneje tudi prepovedali. Pozorni so bili tudi na neregistrirane albanske kulturno-umetniške
ansamble, ki so uporabljali nedovoljen repertoar nacionalističnih pesmi, med drugim tudi na
lokalnih radio postajah. Makedonske oblasti so se spravile tudi na albanska imena otrok.
Tanjug je leta 1986 poročal, da je bil v Tetovu odpuščen neki uradnik, ker je dovolil
registracijo imen, ki so spodbujala nacionalistična čustva in privrženost Albaniji. Taka imena
so bila: Alban, Albana, Shqipe, Ljiriduam (želimo svobodo) … Samo 1987. leta so v Tetovem
zaradi »ideoloških razlik« odpustili sto albanskih uradnikov v državni upravi. Prepovedana je
bila tudi uporaba albanskih imen mest in vasi. Ob koncu 80. let 20. stoletja so celo začeli
podirati tradicionalne zidove okrog albanskih hiš (Poulton, 1995). Albanci so bili izključeni iz
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policije, vojske, državne uprave, skratka iz celotnega državnega aparata. Vse odločitve so
sprejemali Makedonci. Nezadovoljstvo albanske narodnosti je bilo potlačeno pod površino.
Mediji so bili državni, o problemih Albancev se ni govorilo. Ljudi z napačno politično vizijo,
ljudi, ki so promovirali enakopravnost Albancev in ostalih manjšin, so pošiljali v zapore. Če si
v Jugoslaviji samo omenil, da bi Kosovo postala republika, si šel v zapor za 90 dni. Kljub
temu, da so bili v nekaterih občinah Albanci večina, je bil župan makedonske narodnosti, saj
je bil politično nastavljen (Musliu, 2006).
Albance so prizadeli tudi ukrepi spremenjene socialne politike. Albanska visoka rodnost je
veljala za »gospodarsko in socialno« breme. Makedonski parlament je leta 1987 izdal
resolucijo o demografski politiki, ki je propagirala družino s štirimi člani in temeljite
spremembe v gospodarski, socialni, zdravstveni, izobraževalni in verski politiki. Uradni
razlog je bil, da delovna mesta in socialna oskrba nista zmogli slediti tako veliki rodnosti v
albanskih predelih. Neuradno pa je bila velika skrb tako Makedoncev kot Srbov (Kosovo), da
bo albansko prebivalstvo raslo veliko hitreje kot nealbansko, kar bo pripeljalo do zahtev po
večji politični moči. Makedonci so celo odprli »Republiške centre za človeško reprodukcijo«,
ki so izvajali demografsko politiko (Brunnbauer, 2004). Da bi omejili visoko rodnost, so leta
1988 v Tetovu predlagali samoplačniške zdravstvene storitve za vsakega tretjega in nadaljnje
otroke v družini, ukinitev otroških dodatkov in celo kazni za družine z več kot dvema
otrokoma (Poulton, 1995). Do leta 2001 je bil tretji in vsak nadaljnji otrok izključen iz
socialnega in zdravstvenega sistema. Ukrep je veljal za celotno državo, vendar je bilo ciljno
prebivalstvo Albanci, Romi in ostale etnične skupine. S tem so bile kršene osnovne človekove
pravice, saj je bil tak otrok zaznamovan že od rojstva (Musliu, 2006).
Da bi preprečili aktivnosti albanskih nacionalistov in separatistov, so prepovedali prodajanje
zemlje v zahodni Makedoniji. Leta 1985 so sprejeli nov zakon o srednjem šolstvu, ki je ukinil
razrede, v katerih ni bilo vsaj 30 albanskih otrok in dovolj usposobljenih učiteljev. Zato so
zaprli mnogo obstoječih razredov in prisilili albanske dijake, da so prešli v etnično mešane
razrede, kjer je pouk potekal v makedonščini. Če je leta 1981 obiskovalo srednjo šolo v
albanskem jeziku 8200 dijakov, se je ta številka do leta 1989 zmanjšala na 4221. Številni
dijaki niso razumeli makedonščine, kar jim je onemogočilo šolanje. Proti temu zakonu so
seveda protestirali tako dijaki kot učitelji. Verjetno so makedonske oblasti to želele, saj so
potem kot po tekočem traku izključevali dijake iz šol in odpuščali učitelje. Razmere so
dosegle vrhunec leta 1988, ko so v Tetovu in Gostivarju pripravili demonstracije in
protestirali proti državnim ukrepom, naravnanim proti albanski narodnosti. Albanci so se v
demonstracijah sklicevali na svoje ustavne pravice iz leta 1974. Take demonstracije so
oblastem dale le še en izgovor, da so zapirali Albance, med drugim tudi mladoletne dijakinje
in dijake (Poulton, 1995).
Ne le rodnost, tudi vera je bila kamen spotike. Oblasti so v islamu videle orodje Albancev za
asimilacijo drugih muslimanskih manjšin, na primer Turkov, Torbešev (muslimanski
Makedonci) in muslimanskih Romov. Republiške oblasti so zato otrokom, mlajšim od 15 let,
prepovedale obiskovanje verskega pouka. Za Makedonce je bilo zaskrbljujoče tudi dejstvo, da
so v zahodni Makedoniji od leta 1976 do 1986 prenovili ali na novo zgradili kar 210 mošej.
Mnogo Albancev je učilo svoje otroke vero v arabščini in ne v makedonščini, kar je bilo prav
tako zaskrbljujoče, saj naj bi muslimanska skupnost v Makedoniji tako prestopila legalne
okvire svojega delovanja (Poulton, 1995).
Leta 1989 so Makedonci spremenili republiško ustavo. Namesto dotedanje opredelitve
Makedonije kot »države makedonskega naroda ter albanske in turške manjšine« je
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Makedonija postala »nacionalna država makedonskega naroda«. To je bila posledica
naraščajoče bojazni Makedoncev pred albanskim nacionalizmom, obenem pa naj bi s tem
položili temelje za osamosvojitev, ki se je že risala na obzorju (Poulton, 1995).
Leta 1990 je makedonska vlada zavrnila peticijo Albancev za revizijo kurikuluma in ponovno
zaposlitev albanskih učiteljev, ki so bili odpuščeni iz političnih razlogov, ter zahtevo, da bi
albanski jezik uporabljali v šolski administraciji. Oblasti so se pri zavrnitvi te zahteve
sklicevale na pred kratkim popravljeno ustavo (Poulton, 1995).
Realnost v SR Makedoniji je kazala, da je med največjima etničnima skupinama vedno manj
stikov. Geslo »bratstvo in enotnost« je postalo zgolj puhla fraza in spomin na dobre stare čase
Titove Jugoslavije. Splošno nezaupanje in vedno večja odtujenost med albansko in
makedonsko skupnostjo sta se odražala v šovinističnih odnosih na vsakodnevnem nivoju
(Poulton, 1995).
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6.2 MEDETNIČNA
MAKEDONIJE

PROBLEMATIKA

PO

OSAMOSVOJITVI

Državljani republike Makedonije so se na referendumu 8. septembra 1990 odločili, da bodo
izstopili iz jugoslovanske federacije in ustanovili samostojno Republiko Makedonijo, kar jim
je bilo omogočeno glede na ustavo iz leta 1974. Priložnost se je ponudila naenkrat, saj sta se
pred njo osamosvojili že Slovenija in Hrvaška, tako da je bila samostojna Makedonija bolj
nuja kot uresničitev stoletnih sanj. Makedonski nacionalizem se je, podobno kot bošnjaški,
moral šele izoblikovati. Makedonija je morala svojo novo državo promovirati kot naslednji
korak v razvoju makedonskega naroda, zato je bila nacionalna država edini logični korak
(Adamson, Jović, 2004).
Prehod izpod okrilja Jugoslavije v samostojno državo na določenih področjih ni prinesel
bistvenih sprememb. Na oblasti so ostali isti ljudje, prav tako se nista spremenili miselnost in
gospodarski sistem. Ob osamosvojitvi je bilo treba definirati odnos nove države do njenih
prebivalcev. Makedonija se je, sodeč po preambuli ustave, razglasila za nacionalno državo, to
je državo enega, makedonskega, naroda. S tem je uveljavila splošno paradigmo, da država
pripada in služi svojemu večinskemu narodu. Problem nacionalnih držav je v tem, da lahko
miroljubno obstajajo le, ko je delež tega naroda v državi dovolj visok (npr. 90 % ali več). V
taki državi je delež ostalih narodov oz. manjšin tako majhen, da je njihov glas mogoče hitro
utišati oziroma preglasiti. V Makedonija ni bilo tako, saj sta bili ob osamosvojitvi Makedonije
le dobri dve tretjini vseh prebivalcev makedonske narodnosti (Adamson, Jović, 2004).
Zakaj so se torej Makedonci odločili ustanoviti nacionalno državo kljub dejstvu, da je bila
skoraj tretjina prebivalcev nemakedonske narodnosti? Najbolj preprost odgovor bi bil, da
zato, ker so se lahko. Kljub velikemu deležu narodnosti so bili vsi vzvodi države v rokah
etničnih Makedoncev. Konec koncev je država z makedonskim značajem zadnja stopnja v
oblikovanju makedonske narodne identitete. Celotno 20. stoletje je minilo v prizadevanju za
lastno državo, ki so je zdaj končno dobili. Cilj, ki se je nazadnje uresničil, je zahteval
ogromno človeških žrtev in zlagali bi se, če bi dejali, da je bila zgodovina prizanesljiva do
makedonskega naroda. Pomembno je tudi dejstvo, da makedonskega naroda ni skoraj nihče
jemal resno, še najmanj njegove sosede. Pod okriljem Jugoslavije so dokaj varno razvijali svoj
narodni čut, zdaj pa je nastopil čas, da dokažejo, ali so res pravi narod ali ne. Nenazadnje pa
je nacionalna država dober pokazatelj, kakšno vlogo, pravice in dolžnosti bodo imeli
predstavniki narodnosti (Adamson, Jović, 2004; Poulton, 1995).
Osamosvajanje Makedonije je ponudilo priložnost, da se iztrži čim več. Makedonski
nacionalizem je imel dve skrajnosti: »maksimalisti« so ciljali na združitev celotne pokrajine
Makedonije v novi državi, »minimalisti« pa na ohranitev trenutnih meja ter vzpostavitev
makedonskega naroda kot edinega državotvornega naroda, pri čemer bi bili Albanci le ena
izmed manjšin. Tudi Albanci so imeli svoje »maksimaliste«, ki so navijali za združitev vseh
Albancev v »Veliki Albaniji«, in »minimaliste«, ki so se zavzemali za avtonomijo Albancev
oziroma federacijo Makedonijo (Adamson, Jović, 2004). Kratko so potegnili Albanci, saj se
niso uresničile niti minimalistične želje. Albanska skupnost se je zavedala, da niso zgolj ena
izmed manjšin v državi. Če so bili v Jugoslaviji obvladljiva manjšina v primežu mogočne
slovanske države, so postali v Makedoniji drugi najštevilčnejši narod, ki živi na sklenjenem
ozemlju in je le z državno mejo ločen od svoje matične države (Balalovska, Silj, Zucconi,
2002). Jugoslovanska ustava iz leta 1974 jim je dala veliko pravic in upali so, da jih bo nova
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ustava nadgradila in ne obratno, kot se je potem zgodilo. Albanci se niso mogli sprijazniti z
dejstvom, da so zgolj manjšina. Želeli so postati državotvoren narod (Daskalovski, 2002).

6.2.1 SPREJEMANJE USTAVE IN USTAVNE PRAVICE ALBANSKE
MANJŠINE
Ustava, sprejeta januarja 1992, se je začela z naslednjo preambulo: »Izhajajoč iz zgodovinsko
kulturne, duhovne in državne dediščine makedonskega naroda in iz njegovega stoletnega boja
za nacionalne in socialne svoboščine in za ustvarjanje svoje države, zlasti pa iz
državnopravne tradicije Kruševske Republike in zgodovinskih odločitev ASNOM in
ustavnopravne kontinuitete makedonske države kot suverene republike v federativni
Jugoslaviji, iz svobodno izražene volje državljanov Republike Makedonije na referendumu 8.
septembra 1991 kot tudi iz zgodovinskega dejstva, da je Makedonija konstituirana kot
nacionalna država makedonskega naroda, v kateri je zagotovljena celovita državljanska
enakopravnost in trajno sožitje makedonskega naroda z Albanci, Turki, Vlahi, Romi in
drugimi narodnostmi, ki živijo v Republiki Makedoniji, sobranje Republike Makedonije
sprejema ustavo Republike Makedonije« (Ustava Republike Makedonije, 1991).
Albanski poslanci v parlamentu so bojkotirali
sprejetje te ustave, ker se niso strinjali s tem, da je
Makedonija
postala
nacionalna
država
makedonskega naroda. Pri tem so se mnogi sklicevali
na zgodovino, saj naj bi Albanci na ozemlju zahodne
Makedonije živeli že stoletja pred prihodom
Slovanov in so pripomogli k razvoju makedonske
države s svojo miroljubno koeksistenco z drugimi
etničnimi skupinami (Poulton, 1995). Njihove
zahteve so temeljile na predpostavki, da zastopajo
okrog 40 % prebivalstva Makedonije, saj so sami
izvedli svoj popis, s katerim so našteli okrog 800.000
Albancev (The Albanian Question …, 1998).

Denes nad Makedonija
Denes nad Makedonija se ragja
novo sonce na slobodata
Makedoncite se borat
za svoite pravdini!
Makedoncite se borat
za svoite pravdini!
Odnovo sega znameto se već
na Kruševskata Republika
Goce Delčev, Pitu Guli
Dame Gruev, Sandanski!
Goce Delčev, Pitu Guli
Dame Gruev, Sandanski!

V makedonski republiški ustavi pred letom 1989 je
bilo zapisano, da je »Makedonija republika
makedonskega ljudstva in albanske ter turške
Gorite Makedonski šumno peat
narodnosti«, kar je bilo za Albance precej bolj
novi pesni, novi vesnici
sprejemljivo. Leta 1989 pa je bil ta del preambule
Makedonija slobodna
spremenjen, češ da je »Makedonija nacionalna
slobodna živee!
država makedonskega naroda«, kar so potem
Makedonija slobodna
obdržali v novi ustavi leta 1991. Albanski poslanci v
slobodna živee!
parlamentu so pri sprejemanju ustave vztrajali, da
bodisi v ustavi ni omenjene nobene narodnosti, Državna himna Republike
bodisi naj se jim dodeli enakopraven, državotvoren Makedonije. Vir: Makedonija EU,
status. Albanske politične stranke so tudi pozvale 2006
ZN, naj ne priznajo Makedonije kot neodvisne
države, dokler ne razčistijo vprašanja statusa albanske narodnosti. Čeprav niso nasprotovali
imenu »Republika Makedonija«, saj je bil to zanje teritorialen pojem, ki se ni navezoval na
slovansko narodnost, so nasprotovali uporabi slovanskih simbolov, kot so zastava, bankovci
in državna himna, ki temeljijo na preteklosti makedonskega naroda (Poulton, 1995). Državna
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himna Makedonije govori o zgodovinskem boju makedonskega naroda za osvoboditev
Makedonije in izpostavlja pomembne dogodke in osebe v zgodovini.
Sodeč po zapisu iz preambule so bili Albanci postavljeni ob bok mnogo manjšim in manj
pomembnih manjšinam. Daskalovski interpretira preambulo tako, da njen tekst simbolično
razdeli državljane Makedonije v tri skupine. Prva skupina so etnični Makedonci kot primarni
uporabniki oz. uživalci države. Druga skupina so štiri poimensko navedene narodnosti, ki so
enakovredne Makedoncem, vendar opredeljene kot narodnosti, torej manjšine. Tretja skupina
državljanov so vsi ostali, ki v preambuli niso posebej omenjeni. Poleg preambule je bil sporen
tudi člen ustave, v kateri je omenjena vera. Albanski poslanci v parlamentu so nasprotovali
omembi makedonske pravoslavne Cerkve kot edine državne religije (Daskalovski, 2002).
Nova makedonska ustava je nudila različne možnosti interpretacije. Medtem ko je albanska
skupnost zatrjevala, da jih degradira in jim daje manj pravic, kot jim jih je dajala zadnja
jugoslovanska ustava iz leta 1974, se Makedonci s tem niso strinjali. Nasprotno, Treneska je
mnenja, da makedonska ustava zagotavlja več pravic kot večino evropskih ustav. V preambuli
je zapisano, da » ... je zagotovljena celovita državljanska enakopravnost in trajno sožitje ...«,
kar pomeni, da so narodnosti povsem enakovredne makedonskemu narodu. Že dejstvo, da so
narodnosti poimensko omenjene v preambuli, je več, kot naj bi bila pogosta praksa v ustavah
drugih držav. Izraz »narodnosti« je bil namenoma uporabljen zato, da bi poudarili enakost
manjšin z etničnimi Makedonci (Treneska, 2004). Prav tako so Makedonci na albanske očitke
odgovarjali, da je Makedonija edina država, ki jo imajo, medtem ko imajo Albanci že svojo
državo (Poulton, 1995).
V prvih dveh členih ustave je zapisano da je Makedonija država vseh svojih državljanov in da
je suverena, samostojna, demokratična in socialna država. Njena suverenost pripada vsem
državljanom. 7. člen ustave govori o enotah lokalne samouprave: če so predstavniki
narodnosti v večini oziroma predstavljajo pomemben del prebivalstva, je poleg makedonskega
jezika in pisave uradni jezik tudi jezik in pisava te narodnosti (Ustava Republike Makedonije,
1991). V kasnejšem zakonu o lokalni samoupravi je bil določen 50 % prag za obvezno
uvedbo jezika narodnosti v tej občini in 20 % prag, da se mestni svet sam odloči, ali bosta
jezik in pisava te narodnosti postala uradna (Ortakovski, 2001). Po 8. členu ustave lahko
pripadniki narodnosti svobodno izražajo narodno pripadnost. 9. člen ustave zapoveduje
enakopravnost vseh državljanov Republike Makedonije ne glede na spol, raso, barvo kože,
nacionalni in družbeni izvor, politično ali versko prepričanje ter družbeni ali gospodarski
status. 19. člen ustave zagotavlja svobodno in javno izkazovanje verske pripadnosti ter
omogoča verskim skupnostim, da ustanavljajo svoje šole in verske organizacije, prav tako pa
so vse verske skupnosti pred zakonom enakopravne. 45. člen državljanom omogoča, da v
skladu z zakonom ustanavljajo zasebne šole na vseh nivojih, razen osnovnih šol. Za
predstavnike narodnosti je bil verjetno najpomembnejši 48. člen ustave, kjer piše, da država
zagotavlja zaščito etnične, kulturne, jezikovne in verske identitete posamezne narodnosti.
Pripadniki narodnosti lahko svobodno izražajo, ohranjajo ter razvijajo svojo identiteto in
narodni značaj. Pripadniki narodnosti lahko tudi ustanavljajo svoja kulturna in umetniška
združenja ter znanstvena in druga združenja, v katerih lahko izražajo svojo identiteto.
Pripadniki narodnosti imajo prav tako pravico do osnovnega in srednješolskega
izobraževanja, kot določa zakon. 78. člen govori o ustanovitvi Sveta za medetnične odnose.
Svetu predseduje predsednik Sobranja, sestavljajo pa ga po dva člana iz vrst Makedoncev,
Albancev, Turkov, Romov, Srbov, Vlahov in dva člana ostalih narodnosti. Svèt obravnava
medetnična vprašanja in oblikuje svoje poglede in predloge. Dolžnost parlamenta je, da jih
upošteva in sprejema odločitve na podlagi mnenja Sveta. Svet naj bi učinkovito preprečeval
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medetnične napetosti, če pa bi se že pojavile, bi aktivno sodeloval pri njihovem razreševanju
(Ustava Republike Makedonije, 1991).
Na podlagi ustave je bilo sprejetih več zakonov, ki ščitijo pravice narodnosti. Po enem izmed
takih zakonov imajo predstavniki narodnosti pravico do rabe materinega jezika pri zagovoru
na sodišču in država je dolžna priskrbeti brezplačnega tolmača. Leta 1995 je bil sprejet zakon,
ki je dovoljeval pripadnikom narodnosti, da so njihova imena na osebni izkaznici poleg
makedonske pisave (cirilica) zapisana v pisavi njihovega jezika (npr. latinici). Prav tako imajo
pripadniki narodnosti pravico, da poleg uradnega jezika in pisave prijavijo ime novorojenčka
v svojem jeziku in pisavi. In nenazadnje, pripadniki narodnosti imajo pravico do ustanavljanja
političnih strank (Ortakovski, 2001).

6.2.2 REAKCIJA ALBANSKE MANJŠINE NA SPREJETJE USTAVE
Potem ko je bila Albancem zavrnjena zahteva po statusu ustanovnega naroda, so albanski
politični predstavniki le nekaj dni po sprejetju ustave organizirali neuraden referendum o
teritorialni avtonomiji. Država referenduma ni priznala in tako je bil označen kot ilegalen, a se
ga je vseeno udeležilo kar 92 % albanskih volilnih upravičencev. Rezultat je pokazal, da se je
72 % volivcev opredelilo za avtonomijo Albancev (The Albanian Question …, 1998). Na
podlagi teh rezultatov je nekaj občin razglasilo »Avtonomno republiko Ilirido«, vendar se je
prah hitro polegel (Pan-Albanianism …, 2004). Referendum je močno odjeknil v makedonski
javnosti, saj so Makedonci v njem videli albansko zahtevo po odcepitvi od Makedonije in
znak nelojalnosti do njihove države (The Albanian Question …, 1998). Marca tega leta so bile
v Skopju demonstracije, ki se jih je udeležilo kar 40.000 etničnih Albancev (Perry, 1994).
Albanci zatrjujejo, da pri referendumu ni šlo za odcepitev, temveč za avtonomijo znotraj
Makedonije (Musliu, 2006). V tistem času so bili referendumi nekakšna modna muha, kajti
bili so najvišja oblika demokracije, ki je tedaj šele začenjala svoj pohod po Balkanu.
Referendum ni imel predpisanega načrta in strukture, važno je bilo le, da je bil (Fetahi, 2006).
Napeti medetnični odnosi, ki so se začeli širiti v začetku 80. let 20. stoletja, so se nadaljevali
in stopnjevali tudi po osamosvojitvi Makedonije (Poulton, 1995). Novembra 1992 so bili v
medetničnem incidentu ubiti trije Albanci (Perry, 1994). Albanci so začeli javno opozarjati na
etnična nesorazmerja v državi. Leta 1993 je bilo v reviji Nova Makedonija objavljeno odprto
pismo Halilija, takratnega predsednika politične stranke PDP. V pismu je opozarjal, da v
Makedoniji ni nobenega Albanca, ki bi predsedoval kakšnemu sodišču, nobenega Albanca v
generalštabu makedonske vojske ali v ministrstvu za zunanje in notranje zadeve, in da v
večinsko albanskih mestih ni dvojezičnih napisov (Poulton, 1995).
Leta 1993 so se začele prve aretacije Albancev na podlagi albanskih nacionalističnih teženj.
Novembra 1993 je bilo aretiranih devet etničnih Albancev, med njimi namestnik ministra v
tedanji vladi. Obtoženi so bili posedovanja 300 mitraljezov in načrtovanja oboroženega upora
20.000 Albancev z namenom, da bi ustanovili Ilirido, in sicer na ozemlju zahodne
Makedonije, ki ga poseljujejo pretežno Albanci, in jo priključili Albaniji. Obtožbe so zanikale
skoraj vse albanske politične stranke in tudi kosovske oblasti, medtem ko je bila stranka PDP
bolj zadržana in je komentirala, da je tihotapljenje orožja zgolj odgovor na splošni strah
albanskih državljanov. Vpleteni so bili naslednje leto obsojeni na 5 do 8 let zapora (The
Politics of ..., 1997).
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6.3 VELIKA ALBANIJA
Velika Albanija je gotovo pojem, ki najbolj buri duhove etničnih Makedoncev in drugih
slovanskih sosedov. Strah pred nastankom enotne vsealbanske države je tako ukoreninjen v
podzavesti etničnih Makedoncev, da se zrcali skoraj na vsakem koraku in se izraža v
medetničnih odnosih na vseh ravneh, od navadnih državljanov do visokih političnih
funkcionarjev. Makedonci so prepričani, da je glavni cilj Albancev v Makedoniji odcepitev
zahodnega, pretežno albanskega dela države, in priključitev bodisi Kosovu, bodisi Albaniji.
Po najbolj črnem scenariju bi to oživilo apetite sosednjih držav po prisvojitvi preostanka
makedonskega ozemlja, s čimer bi se končala kratka zgodovina amostojnosti makedonskega
naroda.
Izraz »Velika Albanija« je poleg izrazov »Veliko Karta 13: Obseg Velike Albanije
Kosovo«, »etnična Albanija« in »panalbanizem«
sinonim za gibanje za združitev vseh na Balkanu
živečih Albancev v skupno državo. Območje Velike
Albanije zajema poleg Albanije še celotno Kosovo,
Preševsko dolino v Srbiji, celotno zahodno
Makedonijo, zahodni del Grčije (Epir) in vzhodni del
Črne gore. Velika Albanija zajema tudi območja, kjer
Albanci ne živijo (Greater Albania, 2006). Korenine
tega gibanja segajo v drugo polovico 19. stoletja, ko
je bila ustanovljena Prizrenska liga. Z njo so albanski
intelektualci izrazili zahtevo po združitvi štirih
vilajetov, takratnih upravno-administrativnih enot v
okviru osmanskega imperija, v katerih so živeli
Albanci, v en sam vilajet, znotraj katerega bi imeli
Albanci politično in kulturno avtonomijo v okviru
turške države. Zahteva po tej združitvi je bila odgovor
na Veliko Bolgarijo, ki je po sanstefanskem miru
dobila pod svojo upravo velik del ozemlja, kjer so
živeli Albanci. Zahtevi niso ugodili, zato pa so Albanci Vir:History of Macedonia, 2006b
zaradi takratnega spleta okoliščin leta 1913 dobili
svojo državo. Nastanek Albanije ni bil mišljen kot rešitev albanskega nacionalnega vprašanja,
temveč kot odgovor takratnih evropskih velesil na srbsko ekspanzijo proti Jadranskemu
morju. Novonastala Albanija je zunaj svojih meja pustila več kot tretjino Albancev. Zahteve
po združitvi vseh Albancev v enotni državi so se ponovno pojavile šele leta 1921, ko so se
meje Albanije dodatno zožile, kar je pomenilo, da je izven matične države pod slovansko
oblastjo ostalo okrog 500.000 Albancev in nadaljnjih 70.000 pod grško oblastjo (PanAlbanianism …, 2004).
Splet naključij je prav kmalu privedel do uresničitve teh albanskih zahtev. V času druge
svetovne vojne, ko sta si Makedonijo razdelili Bolgarija in Italija, je slednja prepustila
zahodni del Makedonije v upravo Albaniji. Ozemlje, ki so ga dobili v upravo Albanci, je
obsegalo vsa območja, kjer so bili le-ti naseljeni. Velika Albanija je razpadla štiri leta kasneje,
ob porazu okupacijskih sil, in meje so bile spet tam kot pred vojno (Savich, 2006a).
Zgodovina Velike Albanije se je zaključila pred več kot 50 leti, toda kljub zamenjavi režimov,
držav in ljudstev je spomin nanjo še danes živ. Misel gotovo ne bi bila več tako živa, če ne bi
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bila ves čas navzoča v političnem dialogu tega dela Balkana in če ne bi bilo nekaterih
nedavnih dogodkov.
V poldrugem desetletju obstoja makedonske države je bilo nekaj dogodkov, po katerih bi
lahko radikalci sklepali o resničnih namerah albanske skupnosti. Prvi izmed teh dogodkov je
bil že kmalu po osamosvojitvi. Potem ko so Albancem zavrnili uresničitev zahteve po statusu
ustanovnega naroda, so albanski politični predstavniki le nekaj dni po sprejetju ustave
organizirali neuraden referendum o teritorialni avtonomiji. Čeprav ga albanska skupnost ni
jemala resno, je močno prestrašil makedonski narod in odtlej se vedno sklicujejo na to
dejanje, ki naj bi bilo pokazatelj pravih namer albanske narodnosti (The Albanian Question
…, 1998).
Leta 1998 je Albanska akademija znanosti predstavila dokument »Platform for the Solution of
the National Albanian Question«, v katerem je eden izmed ciljev »gibanje za osvoboditev
albanskega ozemlja izpod tujega okupatorja in združitev v eno nacionalno državo« (cv: PanAlbanianism …, 2004). Akademija je s tako nacionalistično držo želela ponovno pridobiti
ugled, ki ji je po padcu komunizma drastično padel. Kmalu po objavi tega dokumenta se mu
je Akademija odpovedala, vendar je v kratkem času dvignil toliko prahu, da se je strah
etničnih Makedoncev ponovno prebudil (Pan-Albanianism …, 2004).
Nemalokrat je k združitvi vseh Albancev pozval sam Arben Xhaferi, voditelj albanske stranke
DPA, ki je na vprašanje o nedotakljivosti državnih meja odgovoril, da je »nedotakljivost meja
tehnično vprašanje, katerega namen je ustaviti nasilje, vendar pa je pravica do samoodločbe
mnogo pomembnejša od vprašanja meja« (cv: Poziv k ustanovitvi …, 2005). Podobne izjave
slišimo predvsem od predstavnikov albanske diaspore po svetu, ki v Veliki Albaniji vidijo
pravljično državo, ki bi zaključila stoletja trajajoče obdobje zatiranja albanskega naroda. Fazli
Veliu, ustanovitelj albanske NLA, je menda večkrat izjavil, da ima v mislih le en cilj:
ustanovitev Velike Albanije (Jokić, 2001c).
V idejo Velike Albanije verjame tudi nekaj visoko izobraženih avtorjev. Savich je mnenja, da
so albanski teroristi s konfliktom leta 2001 poskušali s silo in ustrahovanjem razcepiti
Makedonijo, njihov cilj pa je bila ustanovitev Velike Albanije. Po njegovem mnenju so
Makedonijo najprej hoteli razdeliti na dva ločena dela, slovanskega in albanskega, pri tem pa
naj bi jim znatno pomagala mednarodna skupnost. Albanski teroristi so zahtevali federacijo,
podobno tisti, ki jo imajo na Kosovu, in v kateri bi Albanci imeli večjo suverenost. Scenarij,
ki bi sledil, bi bil podoben kosovskemu: najprej težnja po samostojnosti, ki bi ji sledila
priključitev Albaniji. Savich je mnenja, da je strategija Velike Albanije ostala nespremenjena
vse od prve ideje do danes in se le še krepi in razvija. Eden nespornih pokazateljev je gotovo
dejstvo, da so jo v času 2. svetovne vojne že imeli (Savich, 2001c).
Neki dogodek pred dobrima dvema letoma je med etničnimi Makedonci ponovno prebudil
večni strah pred albanskimi zahtevami. Makedonska vlada je poleti 2004 sprejela zakon o
spremembi občinskih meja, ki so ga makedonski radikalci predstavili kot prvi korak k
odcepitvi zahodne Makedonije. Meje novih občin so bile postavljene pretežno po etničnem
načeli. Razburjanje je povzročilo dejstvo, da so nekaterim občinam pripojili vasi ali mestne
četrti, v katerih živijo Albanci. S tem so te občine postale dvonacionalne, kar je pomenilo
dvojezičnost v lokalni samoupravi in možnost javne uporabe nacionalnih simbolov.
Nasprotniki take ureditve so bili mnenja, da je to le uvod v federalizacijo države oziroma
začetek konca Makedonije (Jokić, 2004b).
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Velika Albanija je epistimološki problem, torej problem dojemanja in obdelave informacij.
Savich je mnenja, da državne oblasti in mediji določajo, kako dojemamo in razumemo
določen problem (Savich, 2001b). Srbska strategija je bila predstaviti Albance kot skupnega
sovražnika in jedro vseh problemov. Radikalne politične stranke danes govorijo o Albancih in
njihovi »zaroti« le zaradi želje po čim večjem številu volilnih glasov. Podpihovanje
narodnostno podkrepljenih bojazni le prikriva dejanske probleme v državi, predvsem slabe
gospodarske razmere in veliko brezposelnost (Dimoski, 2006).
Splošno mnenje in želje albanske skupnosti v Makedoniji ter Albancev v Albaniji so drugačne
od strahu etničnih Makedoncev. Fatos Nano, predsednik albanske vlade, je pozival k
tesnejšim političnim, kulturnim in gospodarskim povezavam med Albanci na Balkanu, vendar
je vztrajal pri nespremenljivosti meja. Albanci v Albaniji dojemajo idejo o Veliki Albaniji iz
celostne perspektive. Območje albanske poselitve Balkana je fizično sklenjeno in etnična
Albanija v bistvu že obstaja, čeprav so vmes politične meje. Albanski politični program stremi
k konsolidaciji albanskega naroda v odnosu s slovanskimi sosedami. Država Albanija kot
»mati vseh Albancev« ne želi spreminjati meja, saj bi to povzročilo spremembe v odnosu
Toski in Gegi. Albansko politično elito sestavljajo večinoma Toski, torej etnična podskupina
iz južne Albanije, ki bi izgubila prevlado, če bi se k Albaniji priključila Kosovo in zahodna
Makedonija, kjer pretežno živijo Gegi. Albanci v Albaniji podpirajo osamosvojitev Kosova
kot samostojne države, obenem pa se distancirajo od morebitnih zahtev glede združitve v eni
sami državi (Pan-Albanianism …, 2004).
Zanimivo je tudi splošno mnenje etničnih Albancev v Makedoniji, ki si ne želijo politične
združitve z Albanijo, saj se zavedajo boljšega gospodarskega stanja in večje politične zrelosti
v Makedoniji. Prav tako imajo slabo mnenje o Albancih, živečih v Albaniji, ki jih »predvsem
zanima, kako bi hitro prišli do denarja in jih narod kot tak le malo briga« (Rapper, 1998, str.
35).
Vprašanje bo ostalo odprto, dokler bo kdo razglašal, da se bori za »Veliko Albanijo«. Ne
glede na javno podporo tej zamisli bodo med ljudmi ostali strah in sumničenja o albanskem
ekspanzionizmu oz. novi Veliki Albaniji (Pan-Albanianism …, 2004).
Večinsko mnenje Albancev v Makedoniji je, da bi se radi združili s svojimi rojaki pod
skupnim okriljem Evrope. Ne želijo, da bi jih Evropa videla kot nekakšne divjake, ki bi radi
na vsak dosegli svoj cilj (Marcu, 2006). Mnenje Musliuja je, da so Albanci v Makedoniji prvi
pokazali, da si predstavljajo okrepitev stikov z Albanijo in Kosovom zgolj pod okriljem EU.
Ko se bo ta regija integrirala v EU, bo pretok ljudi in blaga večji, medtem ko je kulturno
sodelovanje že zdaj plodno. Makedonce je strah, da se bodo Albanci odcepili, ker jih je
politični režim celih 50 let prepričeval, da je to njihova edina želja. Musliu prav tako meni, da
so se Albanci v Makedoniji že zdavnaj odrekli teritorialnim zahtevam, saj vse od začetka
samostojne Makedonije aktivno sodelujejo na političnem področju. Politični program Kosova
že dolga leta temelji na samostojnosti, medtem ko politični program Albancev v Makedoniji
ni nikoli temeljil na tem. Albanci v Makedoniji želijo enakovreden status z Makedonci in to je
njihov politični program. Večina etničnih Albancev v Makedoniji želi enakopravno življenje z
etnično makedonskimi sodržavljani (Musliu, 2006).
Isti Xhaferi, ki vsake toliko zagrozi z rešitvijo albanskega statusa na Balkanu, je med drugim
izjavil, da je »zahteva Albancev ohranitev celovitosti makedonske države, da se ne zavzemajo
za federalizacijo, temveč da bi jih v tej državi obravnavali enako kot Makedonce« ter da je
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»…Velika Albanija konstrukt, ki želi vzbuditi strah med Grki, Makedonci in Srbi, da bi tako
ustvarili nekakšno skupno fronto proti Albancem.« (cv. Ilić, 2001).

6.4 SLABŠANJE MEDETNIČNIH ODNOSOV DO ZAČETKA
KONFLIKTA LETA 2001
Pripadniki albanske skupnosti v Makedoniji so vse od razglasitve samostojnosti Makedonije
trdili, da so drugorazredni državljani in da so diskriminirani na več področjih, čeprav so kot
pripadniki narodnosti imeli svoje pravice. Etnični Makedonci so zavračali njihove očitke in
trdili, da Makedonija pripadnikom albanske skupnosti omogoča vse potrebne pravice za
razvoj njihove narodne identitete in da se lahko udejstvujejo v razvoju države (Balalovska,
Silj, Zucconi, 2002).

6.4.1 POLITIČNO
MANJŠINE

UDEJSTVOVANJE

PRIPADNIKOV

ALBANSKE

Predstavniki albanske manjšine aktivno sodelujejo v političnem življenju države vse od
osamosvojitve. Na prvih demokratičnih parlamentarnih volitvah leta 1990 je bilo v Sobranje
od skupno120 poslancev izvoljenih 23 albanskih. PDP, takrat koalicijska stranka v vladi, je
dobila položaje podpredsednika vlade, ministra za delo in ministra brez listnice. Na naslednjih
parlamentarnih volitvah leta 1994 je bilo v Sobranje izvoljenih 19 albanskih poslancev, leta
1998 pa 25 (Treneska, 2004). Doslej je bila v vsaki vladni koaliciji ena od albanskih političnih
strank. Po parlamentarnih volitvah leta 1998 je v vladno koalicijo prišla DPA. Iz njihovih vrst
je prihajal podpredsednik vlade, pet ministrov ter pet namestnikov ministrov. Preko vlade so
prišli tudi do proporcionalnega deleža v upravi javnih ustanov (Ortakovski, 2001). Albanski
ministri so pokrivali področja, kot so gospodarstvo, delo, razvoj, kultura, transport in finance.
Albanci v tem času nikoli niso pokrivali občutljivejših ministrstev, recimo za obrambo in
notranje zadeve (Bieber, 2005).
Čeprav so imeli Albanci v prvi vladi štiri ministre, je eden izmed njih dejal, da bi raje imeli
štiri direktorje večjih podjetij. Delež zaposlenih Albancev v državnih podjetjih in javni upravi
je bil takrat le 4 %, pa še ti so bili večinoma učitelji ali fizični delavci, torej daleč od vodilnih
in pomembnih stolčkov. Po mnenju mnogih so bili albanski ministri zgolj lutke, čigar niti so v
izjemno centraliziranem sistemu vlekli Makedonci (Poulton, 1995).
Kljub politični aktivnosti so predstavniki albanske narodnosti občasno zahtevali več, kot jim
je bilo omogočeno. Zahtevali so, da bi albanski poslanci v parlamentu lahko govorili v svojem
jeziku (Treneska, 2004) in registrirali politične stranke v svoji pisavi. Pri ustanavljanju
stranke DPA je bila namreč sprva njena ustanovitev zavrnjena, ker niso predložili imena
stranke v makedonskem jeziku in pisavi (Ortakovski, 2001).
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6.4.2 ALBANSKA MANJŠINA IN JAVNI MEDIJI
Albanci so se pritoževali tudi nad možnostjo dostopa do javnih medijev, češ da imajo premalo
časa za oddaje v albanskem jeziku. TV Skopje je v albanščini predvajalo le 55 minut sporeda
na dan in od vseh 64 ur dnevnega sporeda državnih postaj jih je bilo le šest v albanščini. Po
letu 1994 se je število ur albanskega sporeda povečalo na devet. Maja 1995 je vlada ukinila 88
zasebnih radijskih in televizijskih postaj, med njimi nekaj pomembnih manjšinskih postaj.
Domnevni razlog so bile tehnične težave. Šele po javnih protestih je bilo večini postaj
dovoljeno ponovno odprtje. Od leta 1998 dalje, torej po sprejemu novega zakona, morajo
zasebne radijske in televizijske postaje plačati mnogo višje koncesije kot nekoč
(Discrimination Against Albanian Minority Children, 1998).
Albanski časopis Flaka e Vëllazërimit prejem državno subvencijo. Sprva je izhajal trikrat na
teden, kasne pa je postal dnevnik. Leta 1998 je začel izhajati neodvisni albanski časopis Fakti,
ki ne prejema državne subvencije. Finančna neodvisnost mu omogoča kritičnost do vseh
albanskih političnih strank, s čimer je hitro pridobil širok krog bralcev (Ortakovski, 2001). Po
oceni Human Rihts Watcha iz leta 1998 so bile v Makedoniji možnosti za tisk neodvisnih
časopisov zelo omejene, saj je imelo državno podjetje Nova Makedonija praktično monopol
nad tiskom in distribucijo tiskanih medijev (The Role of …, 1999). Albanska skupnost v
Makedoniji ni imela možnosti brati časopise iz Albanije, ker niso bili na prodaj v Makedoniji,
zato pa je bil dosegljiv kosovski časopis Bujku (Poulton, 1995).

6.4.3 DISKRIMINACIJA PRIPADNIKOV ALBANSKE NARODNOSTI
Legitimnost vsake države temelji predvsem na tem, kako je sposobna služiti svojim
državljanom, zato ni presenetljivo, da se je makedonska država soočila s krizo legitimnosti, ki
je bila najbolj akutna med Albanci. Očitki o diskriminaciji in drugorazrednosti so bili do
določene mere upravičeni, ker je bila država odmaknjena in tuja albanski skupnosti, saj jim ni
ničesar nudila. Albanska skupnost, ki je bila z eno nogo v tujini, je dojemala svojo državo kot
tujo, ker se ni odzivala na njene potrebe (Ahmeti’s village ..., 2002).
Država lahko uporablja zelo različne metode diskriminacije svojih državljanov ali le določene
populacije v državi. Po mnenju ICG je bila ena takih metod, ki je bil najbolj diskriminatoren
ravno do predstavnikov albanske narodnosti, zakon o državljanstvu. Ta zakon določa, da
lahko dobi državljanstvo oseba, ki je makedonskega etničnega izvora, rojena na ozemlju
Makedonije, naturalizirana, ali pa ga dobi v skladu z mednarodnim dogovorom. Najspornejša
postavka pri naturalizaciji je zahteva, da je treba na ozemlju republike živeti neprekinjeno 15
let. Poleg tega pogoja je potrebno imeti v Makedonijo stalno prebivališče, stalen dohodek,
znanje makedonskega jezika, prepovedano je ogrožati varnost Makedonije in treba se je
odreči prvotnemu državljanstvu. Zakon ne upošteva dejstva, da je bila Makedonija pred letom
1991 del Jugoslavije in da je mnogo prebivalcev, ki niso makedonskega porekla, rojenih v
kateri izmed drugih republik. Makedonci po narodni pripadnosti brezpogojno ustrezajo
pogojem za pridobitev državljanstva, medtem ko so za pripadnike narodnosti postavljeni zelo
strogi pogoji. Zakon najbolj diskriminira ravno etnične Albance, saj so bili le-ti najbolj
mobilna narodnost znotraj Jugoslavije. Mnogo jih je študiralo in živelo na Kosovu ali v drugih
republikah bivše Jugoslavije. S tem je povezana tudi volilna pravica, ki jo imajo zgolj
državljani. Albanci v tem zakonu vidijo sredstvo za zmanjševanje njihove moči, kajti
Makedonci se bojijo, da bi okrog 100.000 Albancev, ki niso dobili državljanstva, prebivajo pa
na ozemlju Makedonije, porušilo krhko medetnično ravnovesje. Pritožbe albanske skupnosti
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letijo tudi na dejstvo, da so volilnih spiskih osebe, ki so se že pred leti izselile v tujino
(Macedonia's Ethnic …, 2000).
Po določilih zakona o lokalni samoupravi (1995) bi morali v vseh občinah, kjer je večina oz.
znaten delež pripadnikov nemakedonske narodnost, ustanoviti komisijo za medetnične
odnose, v kateri naj bi bili pripadniki vsake narodnosti, ki je v občinskem svetu. Take
komisije ni ustanovila nobena od 40 etnično mešanih občin. Zakonodaja je eno, uresničevanje
zakonov v praksi pa nekaj povsem drugega. Prvo je relativno lahko sprejeti, medtem ko je
drugo bistveno težje (zaradi stereotipov, predsodkov, nezaupanja in strahu, ki ga je težko
odpraviti). Na lokalni ravni so bile občine omejene zgolj na rabo jezika pri lokalni upravi,
medtem ko so po starem zakonu imele pri ostalih zadevah zvezane roke. Prav tako bi morali
imeti dvojezične napise v naseljih in dvojezična imena kulturnih in izobraževalnih ustanov.
Že obstoječi dvo- ali trojezični napisi so bili odstranjeni, tako da so bili vsi napisi zgolj v
makedonskem jeziku (Najčevska, 2000).
Pripadniki albanske narodnosti zelo težko dobijo posojilo v banki. V zahodni Makedoniji je
pet komercialnih bank, ki redko dajejo posojila Albancem. Študija je pokazala, da je bilo le 6
% vseh posojil odobrenih Albancem (Ademi, Musliu, 1999). Banke imajo na splošno
nezaupljiv odnos do takih posojil, je tveganje pri odplačevanju teh posojil z Albanci večje,
poleg tega pa so postopki izterjevanja posojil v Makedoniji premalo učinkoviti (Macedonia
No Room for …, 2003). Prav tako ni niti ene banke, ki bi bila v lasti predstavnikov albanske
narodnosti. Guverner makedonske državne banke še nobenemu Albvancu ni podelil licence za
ustanovitev banke. Albanci v Makedoniji v času privatizacije makedonskih bank niso imeli
možnosti za nakup bank. Večino so pokupili Grki. Po mnenju Marcujeve je bil kriv strah, da
bi Albanci upravljali z denarjem. Večino denarja, ki ga ima albanska narodnost, je bodisi v
tujih bankah, bodisi doma, v gotovini. Doma imajo denar zato, ker ne zaupajo bankam, ki so
bile pred privatizacijo v državni lasti (Marcu, 2006).
Leta 1996 sta nemška in makedonska vlada oblikovali program, s katerim bi začasnim
delavcem v Nemčiji z ugodnimi krediti omogočili, da bi se vrnili v Makedonijo in odprli
podjetja. Čeprav je bila velika večina delavcev albanskega porekla, so skoraj polovico
kreditov dobili pripadnikom makedonskega naroda. Vzrokov za tako nesorazmerje je bilo več.
Prvi je bil ta, da je projektna pisarna v Skopju, medtem ko večina Albancev živi na zahodu
države. Pri tem projektu so pretežno sodelovali etnični Makedonci, saj sta bila le 2 od 21
članov osebja pisarne albanske narodnosti. Prav tako je bilo vse promocijsko gradivo
napisano v makedonskem jeziku. Projekt ni uspel, saj se je večina Albancev, ki je v dobri
volji prišla domov, spet hitro vrnila v Nemčijo (Ademi, Musliu, 1999).
Trend decentralizacije v Jugoslaviji se je ob osamosvojitvi iz strahu pred razpadom države
obrnil, in tako je Makedonija postala ena najbolj centraliziranih držav na svetu (HadžiVasileva, 2004). Kljub novemu zakonu o lokalni samoupravi iz leta 1995 so občine dobile
zelo malo pristojnosti. Leta 1996 so uvedli nove občine in iz prejšnjih 34 je nastalo 123 novih.
Pristojnosti občin so minimalne: gradnja in obnova lokalnih cest, ulic in parkov, vodna oskrba
in javna razsvetljava, odvoz odpadkov, upravljanje tržnic in pokopališč in do neke mere
urbanistično planiranje (Ahmeti's village …, 2002) oziroma, kot se je posmehljivo izrazil
Poulton, odločajo lahko le o tem, kako bodo čistili ulice (Poulton, 1995).
Pri tem so bile na udaru predvsem majhne občine, kajti proračun je bil še naprej zelo
centraliziran. Prihodki občin so večinoma temeljili na taksah in davkih od gradbeništva,
prodaje zemljišč ter prihodkov od komunalnih podjetij. Tega majhne občine praktično niso

51
imele, zato so bile odvisne od centralne vlade, ki je denar razporejala zelo nepredvidljivo in
neenakomerno. Občine so se lahko prijavile v skladu za urejanje vodne problematike pri
pristojnem ministrstvu, zaprosile za denar za urejanje cest, prav tako se je dalo dobiti nekaj
denarja iz sklada za manj razvita območja. V kičevski regiji, kjer je bilo do leta 2004 pet
občin, so izvedli analizo občinskih prihodkov. Občina Kičevo je bila edina etnično mešana
občina, medtem ko so bile druge štiri občine etnično večinsko homogene. Denar iz sklada za
ceste in sklada za vodo in kanalizacijo je bil po posameznih občinah razporejen zelo
neenakomerno. Pretežno makedonski občini Drugovo in Vraneštica sta dobili bistveno več
denarja glede na število prebivalstva in obratno. Albanski občini Zajas in Oslomej sta dobili
bistveno manj denarja, še zlasti iz sklada za vodo in kanalizacijo.
Tabela 6: Sredstva, dodeljena iz sklada za vodo in kanalizacijo in sklada za državne in
regionalne ceste v obdobju 1997-2001
sklad za ceste
občina
% prebivalstva v €
%
Kičevo
53
296.817
31,2
Drugovo
6,8
176.700
18,6
Oslomej* 17,6
174.283
18,3
Vraneštica 3,2
114.967
12,1
Zajas*
19,3
187.467
19,7
Skupaj
950.234

voda in kanalizacija
€
%
168.333
37,7
150.000
33,6
56.667
12,7
63.333
14,2
8.333
1,9
446.667

skupaj
€
465.150
326.700
230.950
178.300
195.800
1.396.900

%
33,3
23,4
16,5
12,8
14,0

Vir: Ahmeti's village …, 2002, str. 25.
* večinsko albanska občina
Posledica takih razmer v teh majhnih in revnih občinah je bila, da navzočnosti države v teh
občinah ni bilo več čutiti. S tem je izgubila nadzor nad kraji, kot je Zajas, sicer ne glede
varnosti in spoštovanja reda in zakonov, ampak glede sposobnosti ohranjanja učinkovite
administrativne navzočnosti. Država je hkrati tudi izgubila stik z realnostjo in pregled nad
vsem, kar se je dogajalo v takih občinah, nad njihovimi potrebami in procesi, ki so se odvijali
na lokalni ravni (Ahmeti's village …, 2002).
Razlike v investicijah so opazne tudi v glavnem mestu. Desni breg Vardarja je poseljen
pretežno z etničnimi Makedonci. Tam več vlagajo, bolj razvit je in obnavljajo ga bolj kot levi
breg Vardarja. Na desnem bregu je tudi večina kapitala. Levi breg Vardarja je pretežno
poseljen z etničnimi Albanci in po mnenju sogovornice je razlika med bregovoma očitna.
Občine v Skopju (občine po letu 2004, o.a.) so razdelili tako, da je v njih čim več etničnih
Albancev na kupu. Občina Čair je oblikovana tako, da so vanjo vključene le stanovanjske
enote, medtem ko je banka na drugi strani ceste in univerza v njeni neposredni bližini, v
etnično večinsko makedonski občini (Marcu, 2006).
Kičevo, ki je za makedonske razmere srednje veliko mesto, ima kar dva nogometna stadiona.
Na enem igra tradicionalni mestni klub Napredok. Stadion je bil zgrajen s pomočjo
samoprispevka in zadnja investicija so bili novi sedeži, plačani z javnim denarjem. Klub igra
v prvi ligi. Vlazrimi je pretežno albanski klub, ki igra v drugi ligi (po najnovejših podatkih je
tudi ta v prvi ligi). Ima nov nogometni stadion, zgrajen ob koncu 90. let z donacijami
Albancev z vsega sveta. Ima najsodobnejšo opremo, uvoženo iz ZDA. Zgrajen je bil na črno,
brez dovoljenj, in je Albancem v ponos. Država ni bila sposobna poskrbeti za pripadnike
albanske skupnosti, zato je v tem primeru njeno vlogo nadomestila albanska diaspora
(Ahmeti's village …, 2002).
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Eden izmed največjih očitkov pripadnikov albanske narodnosti makedonski državi, ki je
obenem tudi indikator diskriminacije, je zaposlenost Albancev v državnih službah. V kičevski
regiji je bilo ob prelomu tisočletja 50 % prebivalstva albanske narodnosti, toda le tretjina
zaposlenih v javni upravi je bila albanske narodnosti, če pa od tega odštejemo učitelje, se
delež zmanjša na 14 %. Od tisoč zaposlenih delavcev v termoelektrarni Oslomej, ki je v
izključno albanski občini, jih je manj kot 60 albanske narodnosti (Ahmeti's village …, 2002).
Leta 2001 je bilo v državnih službah na državni ravni od vseh zaposlenih kar 84,5 % etničnih
Makedoncev, etničnih Albancev pa zgolj 7,5 %. Problem zaposlenosti v državnih službah se
vleče še iz časa Jugoslavije. V državnih službah so imeli prednost etnični Makedonci, saj so
bili bolje izobraženi in so bolje govorili makedonski jezik, obenem pa je razvoj socializma
spodbujal razvoj makedonskega naroda. Stanje se je po osamosvojitvi sicer izboljševalo, saj je
od leta 1991, ko so bili v javni upravi le 3 % zaposlenih albanske narodnosti, ta delež narasel
na 10 % do leta 2001 (Brunnbauer, 2004). Razmere so bile še toliko težje, ker gospodarske
razmere v državi niso dopuščale širjenja administrativnega aparata, kvečjemu obratno.
Namesto da bi država spodbujala razvoj zasebnega gospodarstva, je umetno vzdrževala javna
podjetja kljub njihovi nerentabilnost in širila javno upravo, da bi s tem blažila nezaposlenost,
pri čemer so imeli prednost etnični Makedonci (Ahmeti's village …, 2002). Problematičen je
bil tudi odnos policije do pripadnikov albanske narodnosti, ki so v njej videli podaljšano roko
države za zatiranje državljanov. Tudi na etnično večinsko albanskih območjih so bili policisti
makedonske narodnosti, kar je le še poslabšalo odnose med Makedonci in Albanci (The
Politics of ..., 1997).
Tabela 7: Živorojeni otroci glede na pomoč pri rojstvu po etnični pripadnosti leta 2004
v bolnišnici
z zdravniško pomočjo
brez zdravniške pomoči
Skupaj

Makedonke
12447
22
19
12488

%
99,67
0,18
0,15

Albanke
7174
31
185
7390

%
97,08
0,42
2,50

Vir: Natural Population change, 2005.
Zanimivo je tudi pogledati, kje so se leta 2004 rodili dojenčki glede na etnično pripadnost.
Makedonske matere so veliko večino otrok rodile v bolnišnici. Samo 19 otrok oziroma
zanemarljiva šestina odstotka je bilo rojenih brez zdravniške pomoči. Takih rojstev je bilo
bistveno več med albanskimi materami, in sicer dva in pol odstotka. Razlogov za tako razliko
je lahko več. Eden bi lahko bil oddaljenost teh mater od bolnišnic, saj še zmeraj živijo na zelo
odmaknjenih in težko dostopnih območjih. Drugi razlog bi lahko bil, da še zmeraj živijo zelo
tradicionalno življenje in je rojstvo brez zdravniške pomoči še zmeraj nekaj normalnega.
Tretji razlog pa bi lahko bil nezaupanje do države, kar je opazno tudi v nezaupanju do
uradnega zdravstvu, ki je pretežno v makedonskih rokah.

6.4.4 PARADOKS EKONOMSKE STABILNOSTI
Svojevrsten paradoks se je po osamosvojitvi Makedonije pokazal na področju zaposlitve.
Mlado državo je zaradi različnih dejavnikov prizadela gospodarska kriza, podkrepljena z
izjemno visoko stopnjo nezaposlenosti (Ahmeti's village …, 2002). Po osamosvojitvi so bili
Albanci zato manj prizadeti zaradi gospodarske krize in brezposelnosti, saj so v zasebnem
sektorju predstavljali 34,9 % vseh zaposlenih, v javnem pa le 7 % (Brunnbauer, 2004).
Standard Makedoncev je zaradi propada socializma v zadnjih dveh desetletjih drastično padel.
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Makedonci kot glavni »koristniki« štiri desetletja trajajočega industrijskega razvoja po 2.
svetovni vojni so bili kruto izpostavljeni klavrnemu propadu sistema. Izključenost Albancev
iz socialističnega sistema in nedostopnost ugodnosti, ki jih je nudil, jih je prisilil k drugačnim
gospodarskim rešitvam, predvsem k delovnim migracijam v tujino in trgovini na drobno,
zaradi česar si bili odporni proti propadu socializma. Danes se Albanci trudijo pridobiti vse
ugodnosti, ki so jim jih odrekali. Makedonci to dojemajo kot grožnjo, tako družbeno kot
gospodarsko, saj so albanske zahteve zanje neposredna grožnja (njihovi zaposlitvi in z njo
povezanemu preživetju). V okolju, kjer se je treba boriti za usihajoča javna sredstva, se tak
boj kaj hitro lahko navzame etničnega prizvoka (Ahmeti's village …, 2002). S študijo takega
primera v kičevski regiji so ugotovili, da celotno albansko gospodarstvo temelji na tistih nekaj
poletnih mesecih, ko se albanski migranti vrnejo iz tujine na dopust. V tem času se poročijo,
zgradijo hiše in zapravijo prisluženi denar na vse mogoče načine. Večina od 300 taksistov v
mestu se preživlja s prevozi na letališče v Skopju. Lokalno gospodarstvo se zanaša zgolj na
denar, ki ga pošilja albanska diaspora. Albanci, ki izvirajo iz kičevske regije in delajo v tujini,
po skromnih ocenah pošljejo domov okrog 16 milijonov evrov letno, kar je več, kot znaša
seštevek plač v javni upravi in državnih podjetjih, izplačanih Makedoncem na tem območju.
Večina denarja za vlaganja v lokalno gospodarstvo je albanskega izvora. Edina nova
investicija v Kičevu po osamosvojitvi je šla za tekstilno tovarno, ki je v lasti Albanca, toda
vse delavke razen glavne računovodkinje so Makedonke (Ahmeti's village …, 2002).
Tabela 8: Zaposleni glede na etnično pripadnost
1996

zaposleni
nezaposleni
1997 zaposleni
nezaposleni
1998 zaposleni
nezaposleni
1999 zaposleni
nezaposleni
2000* zaposleni
nezaposleni

Skupaj
537591
251489
512301
288213
539762
284064
545222
261451
549846
261711

Makedonci
451540
157065
429169
185403
455946
187743
460009
176298
459200
180164

84,0%
62,5%
83,8%
64,3%
84,5%
66,1%
84,4%
67,4%
83,5%
68,8%

Albanci
44974
54515
45136
63229
50915
61275
49131
52782
53866
52062

8,4%
21,7%
8,8%
21,9%
9,4%
21,6%
9,0%
20,2%
9,8%
19,9%

Vir: Labour Force Survey…, 2000, str. 65, Labour Force Survey…, 2001, str. 29.
Vendar pa je delež zaposlenih Albancev v državi bistveno nižji kot njihov delež v skupnem
prebivalstvu Makedonije. Če primerjamo število zaposlenih glede na etnično pripadnost v več
letih ugotovimo, da delež zaposlenih Albancev narašča, čeprav leta 2000 še ni presegel 10 %
vseh zaposlenih. Delež zaposlenih Makedoncev je dosti večji od njihovega deleža v skupnem
deležu vseh prebivalcev Makedonije. Iz teh podatkov je težko sklepati, da so predstavniki
albanske narodnosti pri zaposlovanju zapostavljeni, saj nimamo podatkov, koliko je za delo
sposobnih Albancev. Če namreč pogledamo delež nezaposlenih, vidimo, da je delež
nezaposlenih Albancev manjši kot njihov delež v skupnem deležu prebivalcev Makedonije.
Za leto 2000 imamo podatek, koliko je bilo neaktivnih prebivalcev po etničnih skupinah.
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Tabela 9: Struktura zaposlenih in nezaposlenih po etnični pripadnosti in spolu aprila 2000
delovna sila
moški
ženske
zaposleni
moški
ženske
nezaposleni
moški
ženske

Skupaj
811.557
488.544
323.014
549.846
339.550
210.297
261.711
148.994
112.717

Makedonci
639.364
355.630
283.734
459.200
266.737
192.463
180.164
88.893
91.271

71,8%
75,0%
67,8%
28,2%
25,0%
32,2%

Albanci
105.928
89.401
16.527
53.866
47.642
6.224
52.062
41.759
10.303

50,9%
53,3%
37,7%
49,1%
46,7%
62,3%

Vir: Labour Force Survey…, 2001, str. 29.
Iz zgornje tabele lahko razberemo, da je bilo aprila 2000 zaposlenih 71,8 % vseh za delo
sposobnih Makedoncev. Od tega je bilo več moških (75 %) kot žensk (67,8 %). Zaposlenih
Albancev je bilo le slabih 51 % glede na število za delo sposobnih oseb. Razlika v številu
zaposlenih po spolu je še večja kot pri Makedoncih, saj je za delo sposobnih žensk zaposlenih
le 37 %. Težko je ugotoviti vzroke tako velikega razhajanja med zaposlenostjo ene in druge
skupnosti, saj je to odvisno od več dejavnikov, na primer od stopnje izobrazbe, območja, kjer
živijo, vere, tradicije in pripravljenosti za delo. Dejstvo pa je, da je razlika med zaposlenostjo
obeh skupnosti zelo očitna in marsikdo bi iz tega lahko sklepal, da so Albanci pri
zaposlovanju diskriminirani.

6.4.5. IZOBRAŽEVANJE V ALBANSKEM JEZIKU
6.4.5.1 OSNOVNO IN SREDNJE ŠOLSTVO
Predstavniki albanske skupnosti v Makedoniji so imeli že v Jugoslaviji možnost izobraževanja
v materinem jeziku v osnovni in srednji šoli. To jim je bilo omogočeno tudi po osamosvojitvi
in je bilo zapisano v ustavi. Po mnenju Treneske je ta možnost več, kot zahteva Okvirna
konvencija za zaščito nacionalnih manjšin, sprejeta v Svetu Evrope (Treneska, 2004).
Zaradi visoke rodnosti albanske populacije v Makedoniji se je povečevalo število
šoloobveznih otrok, kajti v Makedoniji je osnovno šolanje obvezno. To je pomenilo tudi več
albanskih šol, več razredov in učiteljev. Pouk v teh šolah poteka v albanskem jeziku z
albanskimi učbeniki in obveznim učenjem makedonskega jezika. Odstotek albanskih otrok, ki
nadaljujejo šolanje po končani osnovi šoli, je zelo nizek, saj srednješolsko izobraževanje ni
več obvezno. Če pogledamo spodnjo tabelo, ugotovimo, da je bilo v šolskem letu 1950/51
razmerje med dijaki srednjih šol in učenci osnovnih šol okrog 1 : 14. V obdobju naslednjih 30
let se je nesorazmerje popravilo: razmerje med številom dijakov srednjih šol in učenci
osnovnih šol je bilo približno 1 : 8. Če podatek, naveden v tabeli, drži, je bilo to razmerje tik
pred osamosvojitvijo kar 1 : 28 (Ortakovski, 2001).
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Tabela 10: Pregled izobraževanja v albanskem jeziku po šolskih letih
šolsko leto

vrsta šole

1950/51

Osnovna šola
Srednja šola
1980/81
Osnovna šola
Srednja šola
1990/91
Osnovna šola
Srednja šola
Vir: Ortakovski, 2001, str. 30.

število šol
214
13
289
39
279
5

število
učiteljev
409
62
3.050
564
3.871
148

število
učencev
26.720
1.917
75.676
9.754
72.121
2.538

število
razredov
566
55
2594
39
2694
72

Tabela 11: Število in odstotek državljanov Makedonije v šolah v šolskem letu 1998/99
narodnost
Makedonci
Albanci
Turki
Romi
Vlahi
Srbi
Ostali
Neznani
Skupaj

osnovna
šola
150.566
77.035
10.602
7.602
429
2.887
5.940
89
255.150

%
59.0
30.2
4.2
3.0
0.2
1.1
2.3
0.03
100

srednja
šola
69.183
13.648
1.378
450
227
1.154
1.339
41
87.420

%
79.2
15.6
1.6
0.5
0.3
1.3
1.5
0.05
100

višja,
univerza
31.095
1.916
371
48
329
666
408
17
34.850

visoka,
%
89.2
5.5
1.1
0.1
1.0
1.9
1.2
0.05
100

Vir: Statistical data for background …, 2001 str. 24.
Leta 1995 je le 40,12 % albanskih šolarjev nadaljevalo šolanje v srednji šoli za razliko od
makedonskih vrstnikov, pri katerih je bil ta delež 96 %. Čeprav je bil delež albanske
populacije najstnikov v letih, ko otroci obiskujejo srednjo šolo, približno četrtina vseh dijakov
v Makedoniji, so ti v populaciji srednješolskih otrok leta 1995 predstavljali zgolj 12,4 %
(Discrimination Against Albanian Minority Children, 1998).
Tabela 12: Delež dijakov srednjih šolah glede na učni jezik
šolsko leto
1991/92
1992/93
1993/94
1994/95
1995/96
Vir: Ortakovski, 2001, str. 31.

makedonski jezik (v %)
95,6
93,7
92,2
89,8
88,4

albanski jezik (v %)
4,0 (2875)
5,9
7,4
9,8
11 (8.812)

Srednje šole naj bi bile enakopravno dostopne vsem zainteresiranim učencem, ki izpolnjujejo
pogoje glede na prosta mesta v srednjih šolah, ne glede na versko in etnično pripadnost
(Ortakovski, 2001). Kljub načeloma enakopravnim pogojem je delež albanskih dijakov v
srednjih šolah bistveno nižji kot delež makedonskih dijakov. Human Rights Watch je v
poročilu leta 1998 zapisal, da so albanski otroci ob vpisu v srednje šole diskriminirani. Za
vpis v srednjo šolo je bilo treba opraviti sprejemne izpite, ki jih marsikateri potencialni
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albanski dijak ni opravil. Opravil pa jih ni zato, ker naj bi bil nivo pouka v albanskih osnovnih
šolah oz. oddelkih bistveno slabši v primerjavi z makedonskim, kar je potrdila tudi
makedonska vlada. Vendar se vlada ni strinjala z očitki o diskriminaciji albanskih otrok, saj
naj bi v srednjo šolo sprejeli tudi tiste albanske otroke, ki niso izpolnjevali vpisnih pogojev.
Razlog za tako nizek delež otrok, ki so se odločili nadaljevati šolanje v srednjih šolah, naj bi
bil po vladni oceni nezanimanje otrok za nadaljevanje šolanja (Discrimination Against
Albanian Minority Children, 1998).
V makedonski ustavi je zapisano, da lahko državljani ustanavljajo zasebne srednje šole v
skladu z zakonom, ki pa ni bil nikoli sprejet. V neki vasi blizu Struge so želeli odpreti zasebno
albansko srednjo šolo, ker so zaprli nekaj albanskih oddelkov v državni šoli v Strugi.
Predstavniki ustanoviteljev zasebne šole so trdili, da so pristojnemu ministrstvu poslali pisno
prošnjo, to pa je prošnjo zavrnilo. Pouk so vseeno imeli, a policija je šolo kmalu zaprla in
zaplenila vse učno gradivo. Zgodba pristojnih organov je drugačna: pravijo, da niso prejeli
nobene zahteve za odprtje omenjene šole. Policija naj bi posredovala šele po nekaj opozorilih
in šolo zaprla, ker je bilo za te učence menda dovolj prostih mest v državni šoli v Strugi.
Predstavniki oblasti so še povedali, da srednje šole sodijo v mesto in da v Makedoniji ne
poznajo primera, ko bi bila srednja šola v vasi (Discrimination Against Albanian Minority
Children, 1998).
Incidenti in odmevi v javnosti, povezani z tetovsko univerzo, so pripeljali do izboljšanja
razmer. Omogočili so odprtje novih oddelkov v materinem jeziku narodnosti povsod, kjer je
bilo za to dovolj zanimanja (Ortakovski, 2001). Ukrep je takoj povzročil nasprotovanje
makedonskih staršev. V eni takšnih šol je ob začetku novega šolskega leta 1998/99 skupina
makedonskih staršev obdržala svoje otroke doma. Da bi preprečili eskalacijo medetničnih
trenj, je takratni minister za šolstvo zagrozil staršem s sankcijami. Opozorilo je bilo dovolj
resno, zato so ti otroci začeli hoditi v šolo in spor je bil rešen. S takim ravnanjem je vlada
pokazala, da ne bo dovolila morebitnih medetničnih konfliktov v šolstvu. (Discrimination
Against Albanian Minority Children, 1998).
6.4.5.2 VISOKO ŠOLSTVO
Še manjši odstotek kot v srednjih šolah je veljal za albanske študente na univerzah. V šolskem
letu 1997/98 je bilo le 7 % vseh študentov Albancev (Discrimination Against Albanian
Minority Children, 1998), in to kljub dejstvu, da so državne oblasti zaradi vedno večjega
pritiska albanske skupnosti leta 1995 povečale število vpisnih mest za albanske študente na
pedagoški fakulteti v Skopju na 100 vpisnih mest v prvem letniku, obenem pa podaljšale
študij z dveh let na štiri leta (The Politics of ..., 1997).
Albanski študentje so imeli možnost študija v svojem jeziku le na oddelku pedagoške
fakultete za predšolsko vzgojo in razredni pouk, vendar so bili sprejemni izpiti v
makedonščini. Obstajal je še študij albanskega jezika in književnosti na filološki fakulteti,
toda študij je potekal v makedonščini. Na fakulteti za gledališče so imeli albanski študentje
poseben predmet o albanskem gledališču, predavanja pa so bila v albanščini. Makedonske
oblasti so bile mnenja, da je s tem zadoščeno pravicam albanske skupnosti po ohranjanju
kulturne in narodne identitete. Od šolskega leta 1992/93 dalje je veljala posebna kvota
študijskih mest, rezerviranih za predstavnike narodnosti. Poleg redno vpisanih študentov se je
število slušateljskih mest za pripadnike narodnosti lahko povečalo za 10 %. V šolskem letu
1996/97 so ta delež spremenili tako, da je imela vsaka narodnost rezervirano ustrezno število
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prostih vpisnih mest glede na njen delež v skupni strukturi prebivalstva iz popisa leta 1994
(Ortakovski, 2001).
Konzervativne sile na univerzi v Skopju so se z vsemi štirimi upirale spremembam, ki bi
Albancem omogočile boljši študij v njihovem jeziku. Skupina državljanov je vložila pobudo
za presojo ustavnosti in takratni minister za izobraževanje se je moral zagovarjati pred
ustavnim sodiščem. Odzivi so bili najostrejši marca in aprila 1997, ko so makedonski dijaki in
študentje protestirali na ulicah. Demonstracije so zelo hitro prerasle v izražanje negativnih
občutkov in mnenj o Albancih na splošno. Eno takratnih gesel se je glasilo: »Albance v
plinske celice« (The Politics of ..., 1997, str. 11).
Kljub možnosti izobraževanja za učiteljski poklic v svojem jeziku je albanska skupnost v
Makedoniji vse od osamosvojitve zahtevala možnost visokošolskega izobraževanja v
materinem jeziku. V Jugoslaviji so namreč že imeli to možnost, ne sicer v Makedoniji, ampak
v Prištini na Kosovu, kjer je bila albanska univerza. Univerzitetno izobraževanje je potekalo
nemoteno, saj je bila Priština relativno blizu, prav tako ni bilo nobenih administrativnih ovir.
Ker so makedonski Albanci imeli prištinsko univerzo za svojo, do osamosvojitve niso
zahtevali visokošolskega izobraževanja v svojem jeziku v Makedoniji. Od 1800 študentov iz
Makedonije, ki so študirali drugje po Jugoslaviji jih je 1200 študiralo v Prištini, večinoma so
bili to albanski študentje. Ob osamosvojitvi so republiške meje postale državne in univerza v
Prištini je ostala na ozemlju tuje države. Slednje samo po sebi verjetno ni bil dovolj močan
razlog, da albanski študentje ne bi mogli nadaljevati svojega študija tam, huje je bilo, da je
Miloševićev režim v začetku 90. let 20. stoletja ukinil vse albanske ustanove na Kosovu, med
drugim tudi univerzo. Albanski dijaki so se na lepem soočili z dejstvom, da niso več mogli
nadaljevati šolanja v materinem jeziku (Ortakovski, 2001).
Ker albanska skupnosti nikakor ni našla skupnega jezika z državnimi oblastmi, je leta 1994 z
zasebnimi sredstvi odprla svojo, albansko univerzo v pretežno albanskem mestu Tetovu v
zahodni Makedoniji. Vlada jo je razglasila za ilegalno, kajti ustava ni dopuščala ustanavljanja
zasebnih univerz (vendar jih tudi ni izrecno prepovedovala), in policija je kmalu po odprtju
vdrla v univerzitetne prostore. Kljub prepovedi so jo čez dva meseca ponovno odprli. Dva dni
po ponovnem odprtju je policija spet vdrla v univerzitetne prostore, podrla del stavbe,
zaplenila opremo in aretirala več zaposlenih, med drugimi tudi rektorja univerze Fadila
Sulejmanija. Splošne demonstracije albanskih študentov so prerasle v spopad s policijo, ki se
je končal s smrtjo enega izmed študentov. Univerza je svoja vrata ponovno odprla mesec dni
kasneje in odtlej se državne oblasti niso več vtikale v njeno delo. Univerza odtlej
neprekinjeno deluje še danes, a vse do februarja 2004 makedonske oblasti ne priznavajo
njenih diplom (The Albanian Question …, 1998). Šele februarja 2004 je po mučnih
prerekanjih v makedonskem parlamentu ta univerza postala uradno priznana tretja državna
univerza (po skopski in bitolski) (Državen univerzitet vo Tetovo, 2006). Univerza odtlej
prejema iz državnega proračuna okoli dva milijona evrov na leto (Jokić, 2004). Ustanovitev
univerze naj bi sicer rešila problematiko visokošolskega izobraževanja albanskih študentov, a
je kmalu prerasla v politični konflikt, na katerega so se sklicevali tako albanski kot
makedonski radikalci (The Politics of ..., 1997).
Univerza za makedonske oblasti ni bila le ustanova, temveč tudi jedro albanskega
nacionalizma. Bale so se, da se bo zgodilo podobno kot v Prištini, kjer je bila ravno univerza
jedro največjega odpora proti srbskim oblastem in ideološko središče Kosovarjev v zahtevi po
republiki oz. samostojnem Kosovu. Univerza v Tetovu je torej med Makedonci budila večen
strah pred albanskimi zahtevami po večji avtonomiji zahodne Makedonije, morebitni
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federaciji in nazadnje odcepitvi zahodne Makedonije ter priključitvi Kosovu in/ali Albaniji
(Balalovska, Silj, Zucconi, 2002). Albanci so na ta strah odgovarjali, da je univerzitetno
izobraževanje ena ključnih metod za doseganja družbene in gospodarske enakosti z
večinskimi Makedonci (Ortakovski, 2001). Makedonskim oblastem so tudi očitali, da
namerno preprečujejo izobraževanje Albancev in tako nalašč ohranjajo nižjo raven znanja
Albancev v primerjavi z Makedonci (The Politics of ..., 1997).
Max Van der Stoel, takratni visoki komisar za nacionalne manjšine v OVSE-ju, je sklenil
rešiti vprašanje visokega šolstva in kot izhod predlagal ustanovitev zasebne univerze. S to
univerzo bi ugodili tako albanski skupnosti, ki bi dobila visokošolsko ustanovo, kot tudi
makedonski skupnosti, ki je zavračala možnost od države subvencionirane univerze.
Predavanja bi potekala v treh jezikih, albanskem, angleškem in makedonskem, študij pa bi bil
usklajen z bolonjsko deklaracijo. Sama univerza bi bila urejena kot kampus, kjer bi bilo vse
na enem mestu. Makedonija kot podpisnica Okvirne konvencije za zaščito nacionalnih
manjšin v Svetu Evrope bi morala dovoliti enakopravne možnosti dostopa do šolanja manjšin
na vseh ravneh, čeprav to ni bilo v skladu z veljavnim zakonom. Po več različnih predlogih je
bil julija 2000 sprejet nov zakon o visokem šolstvu, ki je dopuščal možnost ustanovitve
zasebne univerze. Po hitrem postopku so ustanovili Univerzo za jugovzhodno Evropo (South
East European University; SEEU), ki je odprla vrata konec oktobra 2001 v Tetovu, neuradni
prestolnici Albancev v Makedoniji. Sprva naj bi univerza rešila težave zaradi ilegalne
univerze, oddaljene le slab kilometer. Njeni študentje naj bi se prepisali na novo univerzo in
tako dobili uradno priznano diplomo. Od pričakovanih 1500 študentov te univerze se jih je
prepisalo le 150, čemur so verjetno botrovale visoke šolnine in ponos študentov, ki bi s
prepisom priznali ilegalnost svojega študija. Vpis na zasebno univerzo je kljub temu presegel
pričakovanja, saj je bilo zanimanje med novimi študenti toliko večje. Nova univerza je imela
pet fakultet, ki delujejo še danes: Pravno fakulteto, Fakulteto za javno upravo, Poslovnoadministrativno fakulteto, Fakulteto za komunikacijske znanosti in tehnologijo in Pedagoško
fakulteto (Farrington, 2005).
Fotografija 6: SEE University v Tetovem

Avtor: Damir Lovenjak, 2006
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6.4.6 MEDETNIČNI ODNOSI NA ULICI
Ključno obdobje človekove socializacije poteka v zgodnjem otroštvu in najstništvu. Albanski
in makedonski otroci prerastejo to obdobje skoraj brez kakršnih koli tesnejših medsebojnih
stikov. V kumanovski regiji je 40 vrtcev, 113 skupin in 2000 otrok v starosti od enega do
sedem let, vendar niti ene skupine, kjer bi govorili v albanskem jeziku, zato je število
albanskih otrok v teh vrtcih zanemarljivo majhno. Nekaj podobnega se dogaja tudi v osnovnih
in srednjih šolah, kjer so otroci fizično ločeni. Najskrajnejši so primeri, ko zaradi prostorske
stiske prihaja do izmenskega pouka, da se otroci različne narodnosti ne bi srečevali. Namesto
komunikacije prihaja do popolnega ločevanja in šola kot eden glavnih dejavnikov
socializacije v tem primeru deluje ravno obratno. Makedonski otroci tako odraščajo, ne da bi
spoznali svoje albanske vrstnike. Kulturne in jezikovne razlike jih le še dodatno ločujejo.
Starši prenašajo stare stereotipe na otroke in zato so otroci polni predsodkov, še preden pride
do srečanj z otroki druge narodnosti v okolju, ki že tako obsoja medetnične stike in odnose.
Celi rodovi otrok tako odraščajo v popolni izolaciji posameznih narodnosti in popolni
nevednosti o tem, kaj počno »drugi«, zato jih prevzema večen strah (Najčevska, 2000). V
albanskih vaseh v zahodni Makedoniji bi posameznik albanske narodnosti brez večjih
problemov lahko zrasel in preživel vse življenje, ne da bi prišel v stik z etničnim
Makedoncem, ali kot se je cinično izrazil Brunnbauer, »imajo Albanci in Makedonci stike le
ko slednji pridejo na porcijo čevapčičev v albanske čevapdžinice« ( Brunnbauer, 2002, str.
16).
Učni načrt tako v osnovni kot v srednji šoli ne vsebuje pouka o vrednotah, kot so strpnost in
odprtost do drugačnosti. Jezikovna ovira je prevelika, saj se Makedonci ne želijo učiti
albanskega jezika, pa tudi pri Albancih ni bistveno drugače. Učenje jezika velja za dokaz
šibkosti, kapitulacijo pred »močnejšo« skupino in podrejanje njihovi kulturi in tradicijam.
Učenje jezika lahko deluje psihološko, kot orožje, s katerim dokazuješ, kdo je glavni.
Albanski otroci se z velikim odporom učijo makedonski jezik, ki ga posledično bolj slabo
obvladajo, kar povzroča probleme pri vpisu v šole, nadaljnjem izobraževanju in kasneje pri
zaposlovanju. Makedonski otroci in odrasli ne kažejo nobenega zanimanja za učenje
albanskega jezika, tudi v skupnostih ne, kjer je večinsko prebivalstvo albanske narodnosti. S
tem je onemogočena osnovna komunikacija, saj si dva soseda, na primer, ne moreta voščiti
niti dobro jutro. Lokalne in državne oblasti so se skrivale za zakonskimi ovirami in niso
storile ničesar, da bi pruspevale k izboljšanju medetničnih odnosov. Še huje, makedonski in
albanski politiki so živeli v prepričanju, da so medetnični odnosi normalni, enakega mnenja je
bila tudi mednarodna skupnost (Najčevska, 2000).
Koliko stikov so imeli pripadniki makedonske in albanske skupnosti, se da ugotovit z več
različnimi indikatorji. Eden izmed njih je število medetničnih porok. Leta 2004 se je le 9
Makedonk poročilo z etničnim Albancev, kar je vsega 0,07 % vseh porok tistega leta. Porok,
kjer je bil ženin Makedonec in nevesta Albanka, je bilo tistega leta nekaj več, vendar še
zmeraj le 1 % . Iz teh podatkov bi lahko sklepali, da je albanska skupnost bolj odprta in da
starši albanskih nevest ne nasprotujejo mešanim porokam v tolikšni meri kot starši
makedonskih nevest.
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Tabela 13: Poroke glede na etnično pripadnost ženina in neveste leta 2004
Skupaj
6921
4729
11650

ženin
Makedonec
6912
125
7037

Albanec
9
4604
4613

nevesta
Makedonka
Albanka
Skupaj

Vir: Natural Population change, 2005.
Podobno kot pri porokah je tudi pri otrocih. Leta 2004 so albanske matere povile 31 otrok
makedonskim očetom, kar je zanemarljivih 0,17 % vseh rojstev tega leta. Še manj otrok so
povile makedonske matere albanskih očetom: vsega 19 otrok, rojenih leta 2004, je
predstavljajo zanemarljivih 0.10 % vseh rojstev v tem letu.
Tabela 14: Živorojeni otroci glede na etnično pripadnost očeta in matere leta 2004
Skupaj
12002
6441
18443

oče
Makedonec
11983
31
12014

Albanec
19
6410
6429

mati
Makedonka
Albanka
Skupaj

Vir: Natural Population change, 2005.
Etnični Makedonci pripadnike albanske narodnosti vidijo kot zaostale in neprimerne za
sodobno družbo. Nepojmljivo se jim zdi, da so neizobraženi Albanci, ki so odšli v tujino,
obogateli in se jim zdaj gospodarsko veliko bolje godi kot Makedoncem v Makedoniji. Velja
stereotip, da so vsi Albanci, ki so obogateli, kriminalci ali so kako drugače povezani s
podzemljem. Veliko Makedoncev vidi Albance kot zaostale in nagnjene h kriminalu. Na
njihovo premoženje gledajo zgolj kot na proizvod nelegalnih poslov in ne kot na potencialni
denar za investicije, pridobljen s trdim delom. Pripadnikom albanske narodnosti očitajo, da
niso zvesti državljani: izobešajo albansko zastavo, ne spoštujejo zakonov, ne plačujejo
davkov, ne znajo dovolj dobro govoriti makedonskega jezika in na splošno delujejo v škodo
države. Pripadniki albanske narodnosti očitajo državi, da so zanjo drugorazredni državljani,
diskriminirani na različnih področjih, da država ne skrbi za njihove potrebe. Etničnim
Makedoncem pripisujejo neiskrenost, lenobo, nepripravljenost za delo, in menijo, da zmeraj
samo čakajo, da bo zanje poskrbela država ali kdo drug (Ahmeti's village …, 2002; Perry,
1994).
Javne demonstracije so postala oblika izražanja splošnega nezadovoljstva Albancev, kar le
povečuje strah in živčnost Makedoncev. Časopisi poročajo o Makedoncih, ki so iz strahu za
lastno varnost prodali svoje domove in se izselili iz etnično mešanih okolij (The Albanian
Question …, 1998). V Gostivarju obe narodnosti živita relativno izolirano druga od druge,
kljub temu da nista prostorsko ločeni. Obe skupnosti imata vsaka svojo infrastrukturo: šole,
vrtce, trgovine, lokale idr. Odnosi med Albanci in Makedonci so dosegli najnižjo točko leta
1997, ko je prišlo do incidenta z zastavo (Van Haal, 2004). Po izvolitvi Rufija Osmanija za
novega župana Gostivarja se je mestni svet odločil, da bo poleg makedonske zastave izobesil
tudi albansko in turško kot simbol etnične zastopanosti prebivalstva te občine. To je bilo tudi
dovoljeno, saj je makedonska država nadaljevala tradicijo Jugoslavije in dovolila manjšinam
pravico do uporabe nacionalnih simbolov. Problem je nastal, ko so državne oblasti ugotovile,
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da sta zastavi albanske in turške manjšine enaki državnim zastavam teh dveh narodov. V
Jugoslaviji je namreč vsaka republiška in nacionalna zastava vsebovala rdečo peterokrako
zvezdo in se po tem razlikovala od državne zastave. Ko je mestni svet narodnostima odobril,
da smeta izobesiti ti dve zastavi, je občinska opozicija vložila zahtevo po presoji ustavnosti,
kajti ustava je prepovedovala izobešanje zastav tujih držav. Vlada republike Makedonije se je
naglo odzvala in pripravila predlog novega zakona o zastavah. Prvi predlog je bil, da bi
oblikovali nove zastave za nacionalne manjšine, vendar se le-te s tem niso strinjale. Naslednji
predlog je bil, naj zastave ostanejo take kot so, vendar bi jih smeli izobesiti le ob določenih
dogodkih in praznikih skupaj z državno zastavo. Tudi ta predlog ni bil sprejet, tako da
vprašanja niso zakonsko uredili, obenem pa je v obeh skupnostih naletelo na skrajne odzive.
Albanska skupnost je pozivala k »zaščiti zastave s krvjo«, (The Politics of ..., 1997, str. 13),
saj so bile državne oblasti vedno bolj naklonjene odstranitvi obeh zastav. V noči na 8. julij
1997 je v občinsko zgradbo vdrla posebna enota makedonske policije in zastavi nasilno
odstranila. Dejanje je izzvalo demonstracije albanske skupnosti in spopade s policijo.
Izkupiček teh spopadov so bili trije mrtvi in štiristo ranjenih. Nasilje makedonske policije je
bilo pretirano in televizijske kamere so ga tudi posnele. Razmere v mestu so spominjale na
vojno območje. Uvedli so policijsko uro, mesto pa je bilo zaprto za tuje opazovalce. Etnični
Makedonci so odobravali ravnanje vlade in bili mnenja, da so Albanci sami izzvali incidente
in končno dobil tisto, kar zaslužijo. Po njihovem mnenju so z izobešanjem zastave prekršili
pravice, ki so jim bile dodeljene kot manjšini (The Politics of ..., 1997).
Župana Osmanija so aretirali, prav tako tudi župana občine Tetovo Alajdina Demirija, ki je
prav tako dal izobesiti zastavo albanske skupnosti, vendar tam ni prišlo do podobnih
incidentov. Osmani je bil sprva obsojen na 13 let in 8 mesecev zapora, toda kasneje so mu
kazen znižali na 7 let in 8 mesecev. Poleg Osmanija je bil obsojen še predsednik občinskega
sveta. Tudi tetovski župan in predsednik občinskega sveta sta bila obsojena na 2 leti in 6
mesecev zapora (Ortakovski, 2001). V znamenje podpore je 7 poslancev albanske DPA ob
aretaciji izstopilo iz parlamenta, poleg tega pa je 9 županov in več kot 70 občinskih svetnikov
odstopilo s položaja (The Albanian Question …, 1998)
Ko je leta 1998 prišla na oblast nova vlada, sestavljena iz predhodnih opozicijskih strank, in je
parlament sprejel zakon o pomilostitvi političnih zapornikov, je bilo iz zapora izpuščenih več
kot 1000 etničnih Albancev. Med njimi so bili tudi bivša župana Gostivarja in Tetova ter oba
predsednika mestnega sveta. Zakon sicer ni bil gladko sprejet, saj je takratni predsednik Kiro
Gligorov prvič uporabil pravico veta, vendar je bil kasneje izglasovan (Macedonia's Ethnic
…, 2000).

6.4.7 VPLIV KOSOVSKE KRIZE NA MEDETNIČNE ODNOSE
Medetnične odnose, ki so se po osamosvojitvi Makedonije zelo poslabšali, je dodatno
prizadela kosovska kriza leta 1999. Albanci na Kosovu in v Makedoniji so bili od nekdaj zelo
povezani, saj so več kot pol stoletja živeli v skupni državi. Do osamosvojitve Makedonije je
bila komunikacija med njimi nekaj vsakdanjega. Velika večina Albancev iz Makedonije, ki so
nadaljevali šolanje na univerzi, je hodila na prištinsko univerzo. Na Kosovu je bilo zaposlenih
precej makedonskih Albancev, pa tudi veliko družinskih in osebnih vezi je bilo med njimi.
Zato ni čudno, da so se Albanci v Makedoniji počutili osebno prizadete, ko je Milošević v 90.
letih 20. stoletja začel preganjati Albance s Kosova. Razmere na Kosovu so se tako zaostrile,
da se je zveza Nato leta 1999 odločila za vojaško posredovanje v Srbiji. Albanci v Makedoniji
so sprejeli vmešavanje NATA kot nekaj nujnega, kot nov korak proti osvoboditvi Kosova
izpod beograjskega zatiranja. Zato pa etnični Makedonci nad dogajanjem niso bili navdušeni,
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saj so s strahom spremljali razvoj dogodkov v neposredni soseščini in v kosovski krizi videli
morebitni scenarij za nadaljnji razvoj Makedonije (Macedonia's Ethnic …, 2000).
Razumevanje dogodkov na Kosovu je imelo neposreden vpliv na medetnične odnose v
Makedoniji. Razmere so se zaostrile, ko je bilo na višku begunske krize junija 1999 v
Makedoniji nastanjenih 247.000 beguncev s Kosova, večinoma albanske narodnosti.
Makedonske oblasti so se na vse pretege otepale beguncev, ker so se bale, da bodo le-ti po
koncu krize ostali v Makedoniji in dokončno porušili že tako krhko etnično ravnovesje.
Kosovski begunci so bili nezaželeni v pretežno etnično makedonskih območjih, tako da je vse
breme beguncev padlo na ramena makedonskih Albancev. Veliko število beguncev so v svoje
domove sprejele albanske družine. Mednarodne humanitarne organizacije so od makedonske
vlade zahtevale, naj postavi begunska taborišča, toda to je bilo preveliko finančno breme za že
tako revno državo (Bos, 2003). Takratni predsednik vlade Georgievski je predstavnikom
zveze Nato sčasoma le dovolil, da so prišli na makedonska tla in postavili begunska taborišča.
Makedonska javnost je premieru to potezo močno zamerila, saj je bila zveza Nato v očeh
etničnih Makedoncev zaveznica Albancev. Makedonska javnost je v kosovski krizi odkrito
podpirala srbsko stran, kajti po dogajanju na Kosovu so slutili, kako bo potekalo reševanje
albanskega vprašanja v Makedoniji (Macedonia The Last …, 2001).

6.4.8 POSKUSI IZBOLJŠANJA
MAKEDONCI IN ALBANCI

MEDETNIČNIH

ODNOSOV

MED

Medetnični odnosi med Makedonci in pripadniki albanske manjšine v Makedoniji so se tako
poslabšali, da so vplivali na vsakdanje življenje in delovanje države. Zato sta tako država
Makedonija kot tudi mednarodna skupnost organizirali nekaj projektov, katerih cilj je bil
izboljšanje teh odnosov.
6.4.8.1 DVOJEZIČNI VRTEC
Projekt dvojezičnega vrtca, imenovan »Mozaik«, je bil poskus izboljšanja medetničnih
odnosov na samem začetku; pri otrocih. Projekt je od samega začetka buril duhove, saj je
predvsem makedonska stran do njega kazala velik odpor. Dvojezični vrtec je bil zasnovan
tako, da bi bilo v skupini polovico otrok makedonske narodnosti, druga polovica pa bi bila
albanske narodnosti. V skupini bi bili štirje vzgojitelji, po dva iz vsake narodnosti. Projekt so
začeli izvajati v šolskem letu 1998/99. Začetek je bil zelo neobetaven, ker sprva sploh ni bilo
zanimanja za tak vrtec, zlasti ne med makedonskimi starši. Lokalne oblasti so se distancirale
od projekta, ker ga je organizirala vlada. Še največ odpora je bilo med osebjem vrtca, kjer so
izvajali dvojezični program. Po začetnih težavah se je projekt izkazal za zelo uspešnega. Niti
en otrok, ki je začel obiskovati mešano skupino, je ni želel zapustiti. Sprva je druženje med
otroci samimi in otroci z mentorji potekalo na podlagi etnične pripadnosti, kasneje, ko so se
oboji naučili drugega jezika, pa je druženje potekalo na podlagi osebnega ujemanja tako med
otroci kot med otroci in mentorji. Druženje med otroci se je preneslo tudi na starše, ker so se
otroci začeli tudi zasebno družiti in spoznavati kulturo drugega naroda. Izkazalo se je, da
dvojezičnost in večkulturno okolje otrok ne zmedeta in ne vplivata na izgubo lastne identitete
in vrednot. Sčasoma so se ti otroci navadili na tako okolje, ki jim hitro postalo domače
(Najčevska, 2000).
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6.4.8.2 INTERETHNIC PROJECT GOSTIVAR
Gostivar, pretežno albansko mesto v pološki kotlini, je postalo znano po incidentu z zastavo
leta 1997 in po verjetno najslabših medetničnih odnosih v Makedoniji. Pobuda za ustanovitev
IPG-ja je bila prošnja makedonskih in albanskih učiteljev z delavske univerze. Glavni
pokrovitelj in ustanovitelj je bila nizozemska cerkvena organizacija. Bistvo delovanja IPG-ja
so bili projekti. Polovico projektov so predlagali občani, polovico pa IPG, toda vsi projekti so
vključevali sodelovanje albanske in makedonske skupnosti. Eden najodmevnejših projektov je
bil lokalni časopis »Gostivarski glas«. Sprva je izhajal v vseh štirih jezikih, ki so jih govorili v
Gostivarju: makedonskem, albanskem, turškem in romskem, toda slednjega so kmalu opustili,
ker gostivarski Romi niso govorili romsko. »Gostivarski glas« se je razlikoval od drugih
časopisov po tem, da je bila vsebina časopisa enaka v vseh štirih jezikih, kar je bilo v
nasprotju z utečeno prakso, po kateri je vsaka etnična skupnost prikazovala svojo stran
zgodbe. IPG je skrbel tudi za izobraževanje svojih novinarjev s pomočjo tujih strokovnjakov
in jih učil poročati objektivno in profesionalno. Časopis je poročal predvsem o lokalnih
zadevah, o problemih lokalnega prebivalstva, in predstavljal kulturo, navade in običaje
posamezne skupnosti v občini. IPG je izvajal tudi povsem praktične projekte, recimo obnovo
mestnega pokopališča na obrobju mesta. Pokopališče sta uporabljali dve narodnostni
skupnosti, vendar je bilo zaradi pomanjkanja denarja v zelo klavrnem stanju. IPG-ju je pri tem
projektu uspelo privabiti na sestanek vodji pravoslavne in muslimanske vere, kar je bilo po
več letih prvo srečanje med njima (Van Haal, 2004).
Fotografija 7: Izdaja časopisa Monitor v dveh jezik

Avtor: Damir Lovenjak, 2006

64

6.5 KONFLIKT LETA 2001 IN REŠEVANJE MEDETNIČNE
PROBLEMATIKE
6.5.1 VZROKI ZA ZAČETEK KONFLIKTA
Manj kot leto dni pred začetkom krize je ICG ugotovil, da so medetični odnosi na dotlej
najnižji točki (Macedonia's Ethnic …, 2000). Do enake ugotovitve je prišel Ethnobarometer,
saj se je na delavnicah s to tematiko, ki so jih izvedli decembra 2000 v Ohridu, izkazalo, da so
medetnični odnosi zelo slabi in da obstaja možnost za nadaljnjo poglobitev medetnične krize.
Vendar kriza nikoli ni bila nikoli načrtovana v takem obsegu, v kakršnem se je kasneje
dejansko uresničila. Sobivanje makedonske in albanske skupnosti je bilo napeto, vendar
miroljubno. Do konflikta je prišlo popolnoma nepričakovano in presenetil je tako etnično
makedonsko in etnično albansko javnost kot mednarodno skupnost. Zelo očiten je bil namreč
razkorak med tem, kako je medetnične odnose dojemala oblast in kako navadni državljani. Ne
le makedonsko, ampak tudi albansko politično elito je konflikt ujel nepripravljeno, saj je
predstavnik takrat vladne DPA izjavil da »so medetnični odnosi v Tetovu dobri in mestni
lokali polni Albancev in Makedoncev, ki se sproščeno družijo« (cv. Balalovska, Silj, Zucconi,
2002).
Mnenja o tem, kaj je privedlo do konflikta, so zelo različna. Večina Makedoncev je
prepričana, da je bil konflikt uvožen s Kosova. Po njihovem mnenju so oborožene incidente
začeli albanski ekstremisti s Kosova. Resnejše analize zaporedja dogodkov kažejo, da se je
oboroženi spopad začel zaradi različnih naključij in dejavnikov, ki so naleteli na zelo plodna
tla. Prvi teh dejavnikov je bilo udeleževanje makedonskih Albancev na srečanjih, ki so bila
deloma povezana z delovanjem albanskih KLA in PMBLA na ozemlju Kosova. Tudi orožja je
bilo na pretek, saj so v hribovitem in težko dostopnem območju na severu Makedonije ob
tromeji s Kosovom in Srbijo tekle glavne tihotapske poti za različne vrste blaga, od mamil in
orožja do belega blaga. Albanski ekstremisti so po dogodkih na Kosovu lahko sklepali, da se
nasilje obrestuje. Ameriška podpora KLA je posredno poslala sporočilo vsem albanskim
ekstremistom. Vzporedno s temi okoliščinami je bilo nekaj zelo ključnih dogodkov:
- Ravno v tem času sta ZR Jugoslavija in Makedonija dosegli sporazum o meji, kar je
pomenilo, da je prej nikogaršnja zemlja postala del Makedonije.
- Albanska vojska v Srbiji, t. i. PMBLA, se je morala umakniti s tega področja, ker so
ga zasedle srbske sile. Zatekli so se v Makedonijo in se pridružili nastajajoči NLA.
- Rod Albancev, ki so poznali zgolj oborožen boj, je postal »brezposeln«, ker so se
razmere na Kosovu in v južni Srbiji umirile. Imeli so orožje in znali so se boriti.
- Do leta1999 so kosovsko in srbsko mejo nadzorovali vojaki misije UNPREDEP. Po
njihovem odhodu jih ni nadomestil nihče, zato je bil ta prostor dejansko nenadzorovan
in je postal primeren teren za albanske ekstremiste (Balalovska, Silj, Zucconi, 2002).
ICG ugotavlja, da je imel začetek krize korenine v nastanku nove vlade po parlamentarnih
volitvah leta 1998. Vodilni koalicijski stranki, makedonska VMRO-DPMNE in albanska
DPA, naj bi si razdelili interesna območja v državi. Albanska stranka je prevzela vajeti v
zahodni Makedoniji, makedonska pa v vzhodni Makedoniji. To je pomenilo, da se
makedonski del oblasti ni vmešaval v vodenje zahodnega dela Makedonije, tudi ne v
navzočnost vojske in policije. Večji del ozemlja zahodne Makedonije je bil tako dejansko
brez nadzora. Tako ozemlje je hitro postalo zatočišče raznih kriminalnih združb. Širile so se
tudi govorice, da je kriza umetno ustvarjena, kajti v nečednih poslih sta sodelovali glavni
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vladni stranki, ki sta se sprli glede delitve denarja iz umazanih poslov (Macedonia The Last
…, 2001). Akademik Hislope meni, da je korupcija pripomogla k začetku krize na dva načina.
Korupcija visokih državnih predstavnikov je pripomogla k frustraciji Albancev, obenem pa so
denar od nečednih poslov uporabljali za nakup orožja za NLA (Macedonia's Public Secret …,
2002).
Ne glede na resnični vzrok začetka oboroženih incidentov je dejstvo, da so si makedonske
oblasti in javnost zatiskale oči in da so Albanci že celo desetletje svarili in zahtevali večje
pravice, za katere se oblasti niso kaj prida menile, zato jih je začetek oboroženih spopadov
popolnoma presenetil.

6.5.2 RAZVOJ DOGODKOV DO OBOROŽENEGA SPOPADA
Januarja 2001 so se začeli prvi oboroženi incidenti. NLA je napadla policijsko patruljo in
policijsko postajo v Tanuševcih, obmejni vasici na območju tromeje Makedonija - Kosovo Srbija, in začela izdajati komunikeje, v katerih so bile sprva ozemeljske zahteve. Po mnenju
nekaterih tujih diplomatov so pripadniki NLA v Skopju naleteli na težave ob selitvi svojega
oporišča iz Preševske doline, kamor je prišla jugoslovanska vojska. Ena izmed možnih razlag
je tudi ta, da so s temi incidenti želeli odvrniti pozornost od drugih večjih premikov, ki so
potekali na tem območju (Macedonia The Last …, 2001). Februarja so novinarji makedonske
televizije prišli na območje, ki je uradno ravnokar postalo makedonsko. Pri tem so jih zajeli
oboroženi možje, ki so jim zaplenili opremo in jih nato izpustili. Iz incidenta je nastala
medijsko zelo odmevna zgodba. Policija se je nekaj dni kasneje odpravila na to območje
pogledat, kaj se dogaja, in doživela neprijetno presenečenje, kajti pričakali so jo streli in
oborožen napad. Ta dogodek je bil prvi oboroženi spopad med makedonsko policijo in
albansko gverilo. Še nekaj časa po prvih spopadih ni nihče niti približno slutil, da je to zgolj
uvod v mnogo hujše probleme (Balalovska, Silj, Zucconi, 2002).
NLA je bila ustanovljena decembra 1999 pod pokroviteljstvom makedonskega Albanca
Fazlija Veliuja, bogatega poslovneža iz albanske diaspore v Švici, in njegovega nečaka Alija
Ahmetija, ki je vodil vojsko. Zanimivo je dejstvo, da so ozemeljske zahteve hitro zamenjale
zahteve po večjih pravicah za Albance v Makedoniji, saj jim je bilo jasno, da mednarodna
skupnost ne bo podpirala spreminjanja meja. Zahteve po večjih pravicah, ki so jih zahtevali
tudi albanski politiki, so bile videti potencialno zmagovalna strategija (Balalovska, Silj,
Zucconi, 2002). NLA je bila povezana z nečednimi posli na tem območju in je želela, da bi
bilo to območje brez pravega nadzora, kajti organizirani kriminal je zelo donosen posel.
Nestabilnost tega območja in zelo porozne meje so bile predpogoj za vodenje nečednih
poslov, zato je bila ohranitev takega stanja v interesu kriminalnih združb. Obenem je NLA
želela razcepiti Makedonijo, da bi bil vsaj zahodni del čim bolj samostojen in da bi albanska
skupnost imela večji nadzor nad območjem (Macedonia The Last …, 2001).
Do 13. marca 2001 so se napadi NLA razširili in dosegli severno predmestje Tetova. Napade
so utemeljevali z izgovorom, da je njihov cilj zaščititi prebivalce pred napadi državnih
oboroženih sil. NLA je s tako taktiko hitro pridobivala podporo etničnih Albancev, ki so v
znak podpore prirejali celo shode. Državne oborožene sile so postavile albanskim
ekstremistom ultimat in zahtevale, naj odložijo orožje in do 21. marca razpustijo svojo
organizacijo. Niso se pokorili ultimatu, zato so makedonske varnostne sile 25. marca izvedle
ofenzivo, ki se je končala štiri dni kasneje. Makedonska vojska in policija sta z načrtovano
akcijo začasno pregnali upornike z večjega dela zasedenega ozemlja in bili po uspešni akciji

66
prepričani, da je spopadov konec. Pijani od uspeha so zavrnili pogovore z gverilo in zanikali
kakršne koli možnosti ustavnih ali zakonskih sprememb glede položaja albanske manjšine. Po
zaključku te akcije je sledilo zatišje, ki je trajalo do 28. aprila, ko je bilo v zasedi ubitih osem
makedonskih vojakov. Dva izmed teh vojakov sta bila iz Bitole, kar je povzročilo prve
izgrede med civilnim prebivalstvom. Skupine neznancev so se znesle na lokale in domove
etničnih Albancev in Torbešev. Poškodovanih naj bi bilo več kot sto hiš in gostinskih
objektov (Balalovska, Silj, Zucconi, 2002; Macedonia The Last …, 2001).
NLA so Albanci sprva obsodili tako v Makedoniji kot v Albaniji in na Kosovu. Odziv
mednarodne skupnosti je bil neodločen, najprej so pozivali makedonske oblasti, naj se ne
odzovejo na početje NLA, toda hitro so ugotovili, da okoliščine niso tako nedolžne in dali
zeleno luč za zmeren vojaški odgovor. Mednarodna skupnost se je bala, da bi v primeru polne
ofenzive makedonske vojske in policije operacija zahtevala veliko civilnih žrtev, predvsem
etničnih Albancev, kar bi lahko pomenilo začetek prave državljanske vojne (Balalovska, Silj,
Zucconi, 2002; Macedonia The Last …, 2001).
Fotografija 8: Tetovo – neuradna prestolnica Albancev v Makedoniji

Avtor: Damir Lovenjak
Celotni konflikt je bil medijsko dobro pokrit. Mediji makedonske in albanske skupnosti so se
postavili vsak na svojo stran in podpihovali sovražnost s senzacionalnimi naslovnicami.
Etnično albanski mediji so pisali o napadih makedonskih sil na nedolžne albanske civiliste,
etnično makedonski mediji pa so obtoževali albanske politike, da iz ozadja vodijo konflikt in
hočejo izsiliti, da bi oblasti ugodile njihovim zahtevam. Mednarodna skupnost je začela vedno
bolj pritiskati na makedonske oblasti, naj začnejo politični dialog o statusu albanske manjšine,
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vendar so le-te zahteve zavračale, kar je aprila pripeljalo do novih napadov (Balalovska, Silj,
Zucconi, 2002).
Do meseca maja se je konflikt razširili po hribovitem območju Skopske Crne gore proti
vzhodu vse do Kumanova. NLA je tako zasedla in nadzorovala velik del ozemlja na SZ
države. Makedonske oblasti so prvič sprevidele, da bodo zelo težko ukrotile albansko gverilo.
NLA je dobro poznala teren in brez večjih problemov zasedla naselja, ker v njih ni bilo
nikogar razen civilnega, pretežno albanskega prebivalstva. Poleg osvajanja teritorija je NLA
nanovačila mnogo mladih fantov, ki so bili brez prave perspektive. Redki etnični Makedonci,
ki so živeli na teh območjih, so zapuščali svoje domove. Makedonska vojska je na premike
NLA odgovarjala z zračnimi napadi, ker je sklepala, da so v vaseh zatočišča albanskih
ekstremistov. NLA je hitro prepoznala taktiko državnih oboroženih sil, zato je veliko
Albancev prisilila, da so ostali po vaseh in bili tako ujeti med dvema ognjema. Način
bojevanja med albanskimi oboroženimi skupinami in državnimi varnostnimi silami je bil tak,
da so prve s hitrimi akcijami okupirale naselja, slednje pa so odgovarjale predvsem z
obstreljevanjem in helikopterskimi napadi. Maja 2001 je NLA zasedla dve vasi blizu
Kumanova. 30.000 prebivalcev v teh vaseh je bilo ujetih in bilo so živi ščit pred konkretnejšo
ofenzivo makedonskih sil. Od začetka resnejših spopadov do poletnih mesecev je zapustilo
domove preko 50.000 albanskih beguncev. Okrog 2.000 ljudi je bilo ujetih v svojih domovih
in bili so izpostavljeni obstreljevanju makedonskih oboroženih sil, kar je povzročilo dodatne
zamere teh albanskih prebivalcev do makedonske države (Balalovska, Silj, Zucconi, 2002;
Macedonia The Last …, 2001).
Pritisk mednarodne javnosti se je postopoma stopnjeval, zato sta se tedanji vladi pridružili dve
glavni opozicijski stranki, ena makedonska in ena albanska. Razširjena vlada naj bi s
političnim soglasjem prišla do dokončne rešitve statusa albanske manjšine, kar naj bi ustavilo
oborožene spopade, ki so oblastem uhajali iz rok. Pri tem se je pokazal problem, saj v ta
politični proces ni bila vključena NLA, glavna igralka v tej igri. Mednarodna skupnost se je
tega zavedala, zato je posebni odposlanec ZDA Robert Frowick na skrivaj poskrbel, da sta
konec maja obe glavni albanski stranki, PDP in DPA, v Prizrenu na Kosovu s predstavniki
NLA podpisali sporazum o skupnem delovanju in slednjo tako vključili v proces reševanja
problema. Odziv makedonske strani je bil zelo buren, tako medijsko kot politično, vendar je
bilo tedaj že vsem jasno, da končni dogovor ne bo mogoč brez takega ali drugačnega
sodelovanja NLA (Balalovska, Silj, Zucconi, 2002).
Dogajanje je v začetku junija začinil predlog makedonske MANU, katere predsednik Efremov
je predstavil načrt o delitvi Makedonije oziroma zamenjavi ozemlja z Albanijo. Predlagal je,
da bi tri največja mesta v zahodni Makedoniji priključili Albaniji, v zameno pa bi Makedonija
dobila del Albanije in dostop do Jadrana. Odziv vladnih makedonskih strank je bil dokaj
medel in neprepričan, medtem ko sta albanska stran in makedonska opozicija načrt zavrnile.
Po uradnih podatkih naj bi v Skopju živelo okrog 100.000 Albancev, po neuradnih pa še
enkrat toliko, poleg tega pa živijo Albanci še severno od Skopja. Uresničitev načrta bi
zahtevala množično selitev, kar pa ni prišlo v poštev. Kmalu po predstavitvi tega načrta je
Efremov zanikal avtorstvo in izjavil, da je bil to le eden od predlogov za preprečevanje
konfliktov (Balalovska, Silj, Zucconi, 2002; Macedonia The Last …, 2001).
Preobrat v razvoju dogodkov v Makedoniji, ki je potrdil, da je konflikt postal neobvladljiv, je
bila zasedba Aračinova, ki jo je izpeljala NLA. Aračinovo je naselje v neposredni bližini
Skopja, mednarodnega letališča in edine makedonske rafinerije. Zakaj se je NLA odločila, da
bo s hribovitih, redko poseljenih in težko dostopnih predelov prešla na gosto naseljeno
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območje v neposredni bližini glavnega mesta, še danes ni znano. Ena izmed razlag je ta, da je
tako hotela pokazati, da ima v konfliktu glavno besedo in da je državne varnostne sile ne bodo
zlahka premagale. NLA je takoj, ko je zasedla Aračinovo, zagrozila z napadom na Skopje.
Makedonske oborožene sile so hotele odgovoriti z ofenzivo, toda mednarodna skupnost se je
bala, da bo to dodatno zaostrilo krizo, kar bi lahko imelo neslutene posledice. Na pobudo
predsednika Trajkovskega so se dogovorili za umik NLA iz tega naselja. Prvič od začetka
spopada se je mednarodna skupnost neposredno vmešala v dogajanje tako, da so sile KFOR-a
s sosednjega Kosova z avtobusi prepeljale okrog 400 do zob oboroženih mož nazaj na
ozemlje, ki je bilo pod nadzorom NLA (Balalovska, Silj, Zucconi, 2002).
Odziv domače javnosti je bilo vsesplošno ogorčenje, kajti ta dogodek so razumeli kot
ukradeno zmago. Jezne množice so vdrle v parlament in zahtevale odstop predsednika, ker naj
bi popustil pred zahtevami NLA in Američani ter izdal svoj narod. Makedonska javnost je
bila namreč prepričana, da bi makedonske oborožene sile lahko obvladale položaj in morda
celo premagale NLA (Balalovska, Silj, Zucconi, 2002)
Mednarodna skupnost je z vedno bolj neposrednimi grožnjami zahtevala ureditev razmer in
prekinitev spopadov. Večina etničnih Makedoncev, vključno s politično elito, je bila
prepričana, da bodo premagali NLA in tako ne bo potrebno začeti pogajanj v statusu albanske
narodnosti. Razmere na terenu so kazale drugačno sliko, kajti NLA je imela obvladovala
skoraj šestino države. Mednarodna skupnost se je zavedala, da se bodo razmere, če ne bo
prišlo do političnega konsenza zaostrile in da se konflikt utegne razplamteti v državljansko
vojno, ki bi lahko ogrozila stabilnost širše regije. Makedonija je zaradi konflikta še bolj
obubožala, zato je bila odvisna od finančne pomoči zahoda. Mednarodna skupnost je
zagrozila, da bo odpovedala donacijo v znesku več kot 64 milijonov ameriških dolarjev, če ne
bodo sedli za pogajalsko mizo in uredili statusa albanske skupnosti v državi. Makedonska
vlada je naposled sklenila urediti razmere na političnem nivoju, saj je tudi njim postalo jasno,
da v spopadih ne morejo zmagati (Balalovska, Silj, Zucconi, 2002).
V začetku junija so se začele resnejše priprave na mirovna pogajanja. Predsednik Trajkovski
je želel spremembe pri uveljavljanju Makedonije kot meščanske države z meščansko
demokracijo, kar je podpirala tudi SDSM, medtem ko je albanska stran predlagala načelo
konsenzualne večetnične demokracije, kar bi pomenilo še en ustanovni narod in še en uradni
jezik (Balalovska, Silj, Zucconi, 2002).
NLA je uvidela, da ne more dobiti tega spopada, če država ne bo razdeljena na dva dela. Za to
ni bilo nobenih možnosti, saj je NLA dobro vedela, da mednarodna skupnost tega ne bi
podprla. Takoj ko je NLA dokazala svojo premoč in prisilila vlado k pogajanju, je obljubila,
da bo ustavila napade, kar je tudi uresničila (Balalovska, Silj, Zucconi, 2002).

6.5.3 ZAČETEK POGAJANJ IN PODPIS OHRIDSKEGA OKVIRNEGA
SPORAZUMA
Makedonski predstavniki oblasti sprva niso želeli slišati za morebitna pogajanja o izboljšanju
statusa albanske skupnosti v državi. Še dolgo po začetku konflikta so bili prepričani, da bodo
premagali upornike in da bo s tem zadeva končana. Dialog med političnimi predstavniki
makedonskih in albanskih strank se je začel pod prisilo mednarodne skupnosti. Tudi albanska
stran je zavlačevala s pričetkom pogovorov, ker je upala na čim večji uspeh NLA in večjo
angažiranost mednarodne skupnosti. Ko so se pogovori začeli, so potekali zelo
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neenakomerno. Do večjih premikov je prišlo le zaradi ponovljenih pritiskov mednarodne
skupnosti na vpleteni strani. Obe strani sta se lotili taktike zavlačevanja, namesto da bi
aktivno iskali rešitev, kajti upali sta na izboljšanje položaja na terenu, kar bi jima zagotovilo
boljša pogajalska izhodišča (Latifi, Popetrevski, 2004).
Mednarodna skupnost je hitro dojela, da bo morala korenito poseči v dogajanje, saj sprti strani
nista kazali večjega interesa, da bi se konflikt končal. Celotno dogajanje je kazalo, kot da je
ravno mednarodni skupnosti v največjem interesu, da se konflikt konča in ne obratno. Konec
junija sta v Makedonijo prispela odposlanec ZDA James Pardew in predstavnik EU Françis
Leotard. Izkušena politika in diplomata sta pripravila izhodišča za pogajanja, ki so se lotevala
rabe albanskega jezika, spremembe preambule ustave in zastopanosti Albancev v javni
administraciji. 9 julija, ko je bilo že vsem jasno, da konflikta ne bo mogoče končati na terenu,
so se pogajanja nazadnje le začela. Za kraj pogajanja je bilo sprva določeno Tetovo, vendar
zaradi varnostnih razmer to ni bilo izvedljivo. Sprti strani sta za kraj pogajanj nato izbrali
Ohrid in bivšo Titovo vilo. Da bi pogajanja potekala v čim bolj mirnem ozračju, so razglasili
obojestransko premirje, prvo po začetka konflikta. NLA se ga ni držala in je pred očmi
mednarodne skupnosti in makedonske vojske okupirala vasi okrog Tetova in skoraj vse
mesto. Makedonska javnost je bila ogorčena, kajti premirje je bilo po njenem prepričanju
vsiljeno in je koristilo zgolj Albancem, ki so si tako izboljšali izhodišče pred pričetkom
pogajanj (Balalovska, Silj, Zucconi, 2002).
Fotografija 9: Ohrid

Avtor: Damir Lovenjak, 2006
Izhodišča za pogajanja so bila zelo podobna albanskim zahtevam. Temeljila so na principu
konsenzualne demokracije in albanskih zahtev s področja kulturne identitete. Za albansko
stran je bilo najpomembnejše, da albanski jezik postane drugi uradni jezik v državi,
makedonska stran pa je na vsak način želela ohraniti unitarni značaj države. Sprva se
makedonska stran, torej VMRO – DPMNE in SDSM, ni želela pogajati o ustavi, ker sta bili
stranki mnenja, da ustava zagotavlja vse potrebne pravice za zaščito manjšin, človekovih
pravic in svobode posameznika. Prav tako jih je zelo jezilo, da so Albanci izsilili spremembe
z nasiljem. Po drugi strani pa so Albanci menili, da je ravno ustava glavni razlog krize (Latifi,
Popetrevski, 2004).
Sporazum je bil sprejet 8. avgusta, le dan potem, ko je bilo v zasedi ubitih deset makedonskih
vojakov. Dan po podpisu sporazuma je odgovornost za ta napad prevzela ANA, ki je dodatno
zmedla javnost, saj ni priznavala političnega dogovora, temveč je najavila, da bo dokončala
tisto, kar je začela NLA. V dnevih pred podpisom sporazuma, ki je bil predviden za 13.
avgust, so se spopadi stopnjevali, kar naj bi bilo značilno balkansko: »spopadi do konca, da se

70
izboljšajo pogajalska izhodišča pred dokončnim podpisom sporazuma« (Balalovska, Silj,
Zucconi, 2002, str. 39).
Sporazuma so podpisali 13. avgusta v predsednikovi palači na obrobju Skopja. Podpisali so ga
predstavniki štirih največjih parlamentarnih strank: makedonskih VMRO-DPMNE in SDSM,
predstavnika albanske DPA in PDP ter mednarodna mediatorja Pardew in Leotard v
navzočnosti Javierja Solane, visokih predstavnikov EU za skupno zunanjo in varnostno
politiko, lorda Georgea Robertsona, takratnega generalnega sekretarja zveze Nato in Mircee
Geoane, takratne romunske ministrice za zunanje zadeve, ki je predsedovala OVSE-ju (Latifi,
Popetrevski, 2004).

6.5.4 INTERPRETACIJA SPORAZUMA
Ohridski okvirni sporazum (Ohrid Framework Agreement), v nadaljevanju Sporazum, je
dokument, ki je prekinil oborožene spopade med albansko NLA in državnimi oboroženimi
silami. S tem dokumentom so ugodili večini albanskih zahtev, obenem pa sta se ohranila
celovitost in unitarni značaj države, kar je bil pogoj makedonskih strani. Sporazum je bil
podlaga za uvedbo albanskega jezika kot drugega uradnega jezika v državi, decentralizacijo
oblasti in večji pomen lokalnih skupnosti, spremembo statusa albanske skupnosti, večjo
zastopanost nemakedonskih skupnosti v državnih službah, predvsem v policiji in javni upravi,
možnost pravice veta za pripadnike albanske manjšine v makedonskem parlamentu in
zakonsko urejeno možnost visokošolskega izobraževanja v albanskem jeziku.
V uvodu Sporazuma je zapisano, da »se sledeča določila skladajo z dogovorjenim okvirom za
zagotovitev prihodnosti makedonske demokracije in omogočajo razvoj tesnejših povezav in
odnosov med republiko Makedonijo in evro-atlantsko skupnostjo. Sporazum bo promoviral
miroljuben in harmoničen razvoj civilne družbe ob spoštovanju etnične identitete in interesov
vseh državljanov Makedonije« (Ohrid…, 2001, str. 1). S tem uvodom je jasno nakazan bodoči
razvoj makedonske države, ki bo temeljil na približevanju Makedonije zvezi Nato in EU.
V osnovnem določilu je zapisano, da »ozemeljske rešitve etničnih problemov niso možne«
(Ohrid…, 2001, str. 1), saj je bila ravno to ena največjih bojazni makedonskega naroda
(Latifi, Popetrevski, 2004). V nadaljevanju je poudarjen pomen premirja, ki je predpogoj za
kasnejši prihod sil zveze Nato in nadzor razorožitve albanskih oboroženih skupin in njihovo
dokončno razorožitev.
Sporazum postavlja osnove decentralizacije oblasti in določa, katere pristojnosti bodo
prenesene na lokalno raven. Prenos moči na lokalno raven načeloma velja za pozitiven korak
k izboljšanju medetničnih odnosov. Ker kroti moč centralne oblasti, je še zlasti ugoden za
marginalizirane skupine. Decentralizacija je koristna tudi kot sredstvo regionalnega reševanja
konfliktov, saj omogoča reševanje problemov na nižji politični ravni in preprečuje, da bi se
manjši konflikti reševali na državni ravni, kar bi lahko povzročilo splošno napetost med
večinskim narodom in manjšinami. Nenazadnje decentralizacija omogoča večje sodelovanje
manjšin v javnem življenju in ohranja ter razvija identiteto in kulturo narodnostnih manjšin.
Na splošno je decentralizacija proces, ki pripomore k izboljšanju medetničnih odnosov
(Dimitrova, 2004). Makedonija je leta 1995 sicer sprejela zakon o lokalni samoupravi, vendar
je helsinški komite za človekove pravice ocenil, da se je Makedonija več kot očitno izogibala
prave decentralizacije oblasti (Report of the Helsinki Committee..., 2004). Ravno zato je
Sporazum natančno določil, da je treba na lokalno raven prenesti naslednje aktivnosti: javne
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službe, urbano in ruralno planiranje, varstvo okolja, razvoj lokalnega gospodarstva, kulturo,
lokalne finance, izobraževanje, socialno in zdravstveno varstvo, poleg tega pa je treba sprejeti
zakon o financiranju lokalnih skupnosti (Ohrid…, 2001, str. 2).
Ena izmed večjih zahtev albanske skupnosti je bila etnična pripadnost policistov na lokalni
ravni. Predstavniki albanske skupnosti so zahtevali ustanovitev lokalne policije, ki bi
odgovarjala lokalnim oblastem. Ta zahteva je bila v nasprotju z zahtevo makedonske strani,
kajti zanjo je bila centralizirana policija predpogoj za ohranitev unitarne države. Če bi
obstajala lokalna policija, bi Makedonija izgubila svoj unitarni značaj, ker je večina ozemlja v
zahodni Makedoniji etnično albanska, kar bi pomenilo, da bi bila policija na teh območjih v
albanskih rokah (Latifi, Popetrevski, 2004). Albanska stran je nazadnje privolila v predlog, da
bo načelnika policije izbral občinski svet na predlog ministra za notranje zadeve, ki bo
pristojen tudi njegovo razrešitev (Ohrid…, 2001, str. 2). Pri tej postavki gre Sporazum v
podrobnosti in določa, da v primeru nestrinjanja z izbiro načelnika policije o tem odloča
makedonska vlada. Po mnenju nekaterih je to edini primer v evropski zakonodaji, kjer o taki
zadevi odloča najvišji državni organ (Balalovska, Silj, Zucconi, 2002, str. 39).
Sporazum vsebuje določila o enakopravni in pravični zastopanosti skupnosti v državnih
organih, predvsem pri zaposlovanju v javni upravi, državnih podjetjih na lokalni in državni
ravni in enakih pogojih za dostop do državnega denarja. S tem so zadostili zahtevam albanske
skupnosti in preprečili očitke, da so drugorazredni državljani, ki nimajo enakopravnega
dostopa do javnih sredstev. Pri tem so se snovalci Sporazuma zavedali problema ustrezne
usposobljenosti pripadnikov albanske skupnosti, zato so vstavili varovalko, da je pri
zaposlovanju treba upoštevati usposobljenost in izobrazbo bodočih državnih uslužbencev.
Eksplicitno je zapisano, da »se mora čim prej doseči enakovredno zastopanost nevečinskih
skupnosti v enotah policije« (Ohrid…, 2001, str. 3), in sicer da bodo imele policijske enote
najkasneje do leta 2004 enak delež pripadnikov skupnosti kot na državni ravni. Povedano
drugače: delež zaposlenih Albancev v policiji mora biti enak deležu Albancev v skupni
strukturi prebivalstva Makedonije, kar po popisu prebivalstva iz leta 2002 pomeni okrog 24 %
(Ohrid…, 2001). Albanska stran je sprva hotela, da bi delež albanskih policistov odražal
razmerje na lokalni ravni, vendar je makedonska stran to kategorično zavračala, saj bi to
pomenilo, da bi nekatera območja imela izključno albansko policijo, kar bi ogrozilo unitarni
značaj države (Brunnbauer, 2004).
Sporazum uvaja tri vrste dvojne večine oziroma možnost pripadnikov nevečinskih skupnosti v
Makedoniji, da uveljavijo pravico veta. Prva različica dvojne večine velja pri volitah tretjine
ustavnih sodnikov, treh članov sodnega sveta in ombudsmana. Ti so izvoljeni, če jih potrdi
večina vseh predstavnikov parlamenta in večina vseh predstavnikov parlamenta, ki zase trdijo,
da niso predstavniki večinske skupnosti, oziroma povedano drugače, da niso pripadniki
makedonskega naroda (Ohrid…, 2001). Besedna igra, ki je v Sporazumu takoj opazna, se v
besedilu izogne besedi »manjšina«. To besedo nadomestijo izrazi »skupnost«, »državljani
Makedonije« in parafraza »skupnost, ki ni v večini«. S tem so se snovalci Sporazuma spretno
izognili eni izmed najbolj ogorčenih trditev albanske skupnosti, češ da niso manjšina. S tem
so bile v »skupnost« povišane tudi vse druge manjšine v državi. Posebej so pazili, da je
beseda »skupnost« uporabljena na najbolj občutljivih področjih, kot so nediskriminacija,
šolstvo, raba uradnih jezikov in parlamentarni postopki (Balalovska, Silj, Zucconi, 2002, str.
39). Sporazum prav tako ne uporablja poimenovanja skupnosti po narodni pripadnosti, temveč
pušča odprta vrata vsem skupnostim, ki živijo v Makedoniji, če bi morebiti prišlo do bistvenih
sprememb v strukturi prebivalstva.
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Drugi tip dvojne večine po Sporazumu velja ob sprejemanju določenih ustavnih sprememb, ki
zadevajo predstavnike nevečinske skupnosti in Zakona o lokalni samoupravi. Te spremembe
oziroma zakon so sprejeti, če zanje glasuje kvalificirana dvotretjinska večina vseh poslancev v
parlamentu in večina vseh poslancev nemakedonske narodnosti (Ohrid…, 2001).
Tretji tip dvojne večine po Sporazumu velja pri sprejemanju zakonov s področja kulture, rabe
jezikov, izobraževanja, osebnih dokumentov, lokalnih financ, pri lokalnih volitvah, v mestu
Skopju, glede občinskih meja in rabe simbolov. Za sprejetje teh zakonov mora glasovati
večina navzočih poslancev in večina navzočih poslancev nemakedonske narodnosti.
Ena izmed največjih sprememb, ki jih uveljavlja Sporazum, je raba jezika. Pri tem se spretno
izogne poimenovanju albanskega jezika kot drugega uradnega jezika v državi, saj je zapisano,
da »je vsak jezik, ki ga govori vsaj 20 % prebivalcev, odslej tudi uradni jezik« (Ohrid…,
2001, str. 4). Glede na to, da je poleg makedonskega jezika edini tak jezik albanski, je
albanščina s tem povzdignjena v drugi uradni jezik v državi. Da bi snovalci Sporazuma vsaj
delno pomirili makedonske duhove, je v Sporazumu zapisano, da je makedonski jezik edini
uradni jezik v mednarodnih odnosih. Spremembe, ki jih prinaša to določilo, so, da se od
podpisa Sporazuma dalje albanščina lahko uporablja v parlamentu in vseh drugih državnih
organih, razen na vladni ravni. Prav tako imajo državljani pravico, da državo naslavljajo v
drugem uradnem jeziku, država pa jim mora v tem jeziku tudi odgovoriti. Vsi državljani, ki
govorijo drugi uradni jezik, imajo pravico do osebnih dokumentov v tem jeziku. Na ravni
lokalne samouprave, torej v občinah, postane uradni jezik tudi vsak jezik, ki ga govori vsaj 20
% prebivalcev te občine, če pa je v občini manj kot 20 % pripadnikov neke skupnosti, se o
uradni rabi njenega jezika izreče občinski svet. Sporazum pri rabi jezika uveljavlja možnost
brezplačnega prevoda v materni jezik za vse državljane v civilnih ali kriminalno-sodnih
zadevah. Zanimivo je dejstvo, da se Sporazum v bistvu ne spušča v visokošolsko
izobraževanje v jeziku skupnosti. Sporazum sicer omenja, da mora država financirati
univerzitetno izobraževanje v jeziku skupnosti, ki ga govori več kot 20 % prebivalcev
Makedonije, na podlagi posebnih dogovorov, vendar se del ustave, ki govori o visokošolskem
izobraževanju, ni spremenil, prav tako tudi niso bile izražene konkretne zahteve po sprejetju
novega zakona, ki bi urejal to področje. Sporazum nadalje omenja pozitivno diskriminacijo ob
vpisu pripadnikov skupnosti na državne univerze, vendar je to načelo v veljavi že od leta 1997
(Ohrid…, 2001).
Sporazum ureja tudi področje rabe simbolov, zaradi česar je bilo v preteklosti prelite že veliko
krvi. Lokalne oblasti, torej občine, bodo po novem poleg državnih simbolov lahko izobešale
tudi simbole, ki odsevajo etnično strukturo občine. To področje mora biti urejeno z zakonom
(Ohrid…, 2001).
V Aneksu A k Sporazumu so zapisani spremenjeni členi ustave, ki so jih morali spremeniti
zaradi določil Sporazuma. Sprememba ustave bi morala biti potrjena v roku 45 dni po podpisu
Sporazuma. Ena najbolj spornih ustavnih sprememb je bila sprememba preambule ustave, ki
je bila trn v peti albanske skupnosti vse od njenega sprejetja (Belamarić, 2003). Nova
prembula, določena v Sporazumu, se glasi: »Državljani Republike Makedonije, ki prevzemajo
odgovornost za sedanjost in prihodnost svoje domovine, se zavedajo žrtev in predanega truda
in boja svojih predhodnikov, da bi ustvarili neodvisno in suvereno državo Makedonijo, in so
jim za to hvaležni; prevzemajo odgovornost do prihodnjih rodov, da bodo ohranili in razvijali
vse, kar je dragoceno v bogati kulturni dediščini in sožitju v Makedoniji, enake pravice in
obveznosti do skupnih koristi. Republika Makedonija se je v skladu s tradicijo Kruševske
republike, odločitvijo Protifašističnega osvobodilnega ljudskega sveta Makedonije in
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referendumsko odločitvijo 8. septembra 1991 odločila, da ustanovi Republiko Makedonijo kot
neodvisno, suvereno državo z namenom oblikovati in utrditi pravne zakone, zagotoviti
človekove pravice in civilne svoboščine, zagotoviti mir in medsebojno sožitje, socialno
pravičnost, gospodarsko blaginjo in razcvet v življenju posameznika in družbe, in v ta namen
s posredovanjem delegatov Skupščine Republike Makedonije, izbranih na svobodnih in
demokratičnih volitvah, sprejema ... (Ohrid…, 2001, str. 6). Za razliko od prvotne preambule
narodnosti, makedonski narod ali kakršno koli poimenovanje narodne pripadnosti državljanov
Makedonije ni nikjer omenjeno. Malo manjši kamen spotike je bila omemba kruševske
republike. Za etnične Makedonce je to podlaga za njihovo suverenost. V novi preambuli je
omenjena, vendar z »znižanim tonom«. Če je bila v prvi preambuli omenjena kot podlaga za
novo državo, je v novi preambuli omenjena v povezavi s tradicijo, po novem torej
kontinuiteta makedonske države ni posebej poudarjena (Belamarić, 2003).
Preambula, ki je bila kasneje potrjena v parlamentu, je vključila poimenovanje narodne
oziroma etnične pripadnosti. Etnični Makedonci se nikakor niso mogli sprijazniti z dejstvom,
da v preambuli niso eksplicitno omenjeni. Zanje je to pomenilo, da so »oropani svoje države«
oz. da so »izgubili svoj steber državnosti« (cv: Belamarić, 2003). V prvi vrstici preambule, za
»Državljani Republike Makedonije« je bilo dodano …makedonsko ljudstvo kot državljani, ki
živijo znotraj njenih meja in so del albanskega ljudstva, turškega ljudstva, vlaškega ljudstva,
srbskega ljudstva, romskega ljudstva, bošnjaškega ljudstva, in ostali…. (Ustava Republike
Makedonije, 1991, str. 1). Makedonci so se kot kaže raje sprijaznili, da so omenjeni tudi
pripadniki ostalih »ljudstev«, kot da sami ne bi bili omenjeni.
Po Sporazumu bi moralo biti spremenjenih 15 ustavnih amandmajev. 7. člen ustave govori o
uvedbi drugega uradnega jezika v državi in o vseh posledicah, ki jih ta sprememba prinaša. V
8. člen ustave so dodali določilo o enakopravni in pravični številčni zastopanosti
predstavnikov vseh skupnosti v republiki. V 19. členu ustave sta se spremenila tretji in četrti
odstavek, in sicer tako, da sta poleg makedonske ortodoksne cerkve omenjeni še islamska
cerkvena skupnost in katoliška Cerkev. V 48. in 56. členu ustave je beseda »narodnost«
zamenjana z besedo »skupnost«. V 69. in 77. členu ustave je zapisano, da določene zakone, ki
zadevajo nevečinske skupnosti v Makedoniji, sprejemajo z dvojno večino, kar velja tudi za
izvolitev omudsmana. V 78. členu ustave je dosedanji Svet za medetnične odnose
nadomeščen s Komisijo za medskupnostne odnose. Ta komisija je sestavljena iz sedmih
poslancev makedonske skupnosti, sedmih poslancev albanske skupnosti, po enega člana
turške, vlaške, romske skupnosti in dveh predstavnikov skupnosti v parlamentu. Teh pet
članov mora prihajati iz različnih skupnost in v kolikor jih v parlamentu ni, jih predlaga
ombudsman. Člane te komisije voli parlament. Komisija preučuje sporne zadeve glede medskupnostnih odnosov in pripravi oceno predloga rešitve teh zadev, ki jo je parlament dolžan
upoštevati in obravnavati. Komisija tudi odloča v sporih o dvojni večini, določeni v 69. členu
ustave. V 84. členu ustave je črtan odstavek o tem, da predsednik republike imenuje člane
Sveta za medetnične odnose. 86. členu ustave je dodano določilo, da predsednik republike
imenuje dodatne tri člane varnostnega sveta republike tako, da celotni varnostni svet odseva
sestavo celotne populacije Makedonije. 104. člen ustave je spremenjen tako, da so trije člani
republiškega sodnega sveta voljeni v skladu z dvojno večino. 109. člen ustave je spremenjen v
skladu z dvojno večino, potrebno za izvolitev treh članov ustavnega sodišča. 114. člen ustave
je spremenjen v skladu z dvojno večino, potrebno za sprejetje zakonov o lokalni samoupravi
in vseh zakonov, povezanih s to tematiko. V 115. člen ustave je točno zapisano, katere
pristojnosti so prenesene na lokalno raven. V 131. členu ustave so zapisani členi ustave, za
katere sta potrebna dvojna večina in postopek spreminjanja ustave (Ohrid…, 2001; Ustava
Republike Makedonije, 1991).
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V aneksu B k Sporazumu so določene vsebinske spremembe posameznih zakonov in časovni
okviri, v katerih naj bi bili ti zakoni sprejeti ali popravljeni. Zakon o lokalni samoupravi bi
moral biti sprejet v roku 45 dni po podpisu Sporazuma in bi moral z državne na lokalno raven
prenesti naslednje pristojnosti: javne službe, urbano in ruralno planiranje, varstvo okolja,
razvoj lokalnega gospodarstva, kulturo, lokalne finance, izobraževanje, socialno in
zdravstveno varstvo. Novi zakon bi naj upošteval jezikovna določila in načelo subsidiarnosti.
Za potrebe celovite decentralizacije so morali sprejeti še zakon o financiranju lokalnih
skupnosti, ki je uredil denarni tok državnega denarja tako, da bodo nove občine sposobne
opravljati nove dolžnosti. Ta zakon bi moral biti sprejet do naslednjih parlamentarnih volitev.
Zakon o novi teritorialni razdelitvi Makedonije (novih občinah) naj bi bil sprejet do konca leta
2002 in naj bi upošteval podatke iz Popisa prebivalstva ter smernice iz Zakona o lokalni
samoupravi. Zakoni, ki se nanašajo na prisotnost policije na lokalni ravni, naj bi bili
spremenjeni pred novimi parlamentarnimi volitvami. Ključna sprememba je izbira občinskega
načelnika policije, ki ga izbere občinski svet na predlog pristojnega ministra. Ta naj bi
ponudil tri kandidate, od katerih mora biti najmanj eden iste etnične pripadnosti kot večina
prebivalstva v občini. Zakoni o javnih uslužbencih in javni upravi naj bi bil sprejeti pred
novimi parlamentarnimi volitvami in naj bi vključevali spremembe o enakopravni in pravični
zastopanosti nevečinskih skupnosti na lokalni in državni ravni. Zakon o volilnih območjih naj
bi bil sprejet pred koncem leta 2002 in naj bi na podlagi podatkov v Popisu na novo določil
volilne okoliše. Parlamentarni pravilnik bi moral biti sprejet pred novimi parlamentarnimi
volitvami in upoštevati spremembe, povezane z drugim uradnim jezikom. Zakoni, ki zadevajo
rabo jezika, naj bi bili sprejeti pred novimi parlamentarnimi volitvami in upoštevali vse
spremembe, nastale zaradi uvedbe drugega uradnega jezika. V ta sklop sodi tudi Zakon o
dvojezičnih osebnih dokumentih. Zakon o ombudsmanu naj bi bil sprejet do konca leta 2002.
Ombudsmanu so določili večje pristojnosti, predvsem pri zaščiti nevečinskih skupnosti.
Ombudsman naj bi skrbel za dosledno izvajanje enakopravne in pravične zastopanosti vseh
skupnosti v javnih službah, pri čemer bi mu moralo biti dodeljenega dovolj osebja in
proračunskih sredstev za izvajanje njegovih aktivnostih. Spremenili naj bi se tudi vsi zakoni,
ki po sprejetju Sporazuma ne bi bili več kompatibilni z drugimi novimi zakoni (Ohrid…,
2001).
V aneksu C k Sporazumu so opredeljeni vloga mednarodne skupnosti pri implementaciji
Sporazuma in datumi pomembnih dogodkov. Določili so datum izvedbe popisa prebivalstva,
ki bi moral biti dokončan oktobra 2001. Parlamentarne volitve bi morale biti 27. 1. 2002.
Natančno je opredeljena vloga OVSE-ja, ki naj bi sodelovala pri izobraževanju policijskih
kadrov iz vrst nevečinskih skupnosti, pri razvoju medijev in vzpostavljanju medetničnega
zaupanja. V tem aneksu je tudi zapisano, da bo mednarodna skupnost sklicala donatorsko
konferenco potem, ko bodo sprejete ustavne spremembe (Sporazum, 2001). S tem se je
mednarodna skupnost zavezala, da bo pri sprejemanju pomembnih sprememb v razvoju
makedonske države pomagala tako finančno kot kadrovsko in moralno.
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6.5.5 KRITIKE SPORAZUMA
Čeprav je Sporazum v veliki meri zadostil zahtevam albanske skupnosti in pri tem upošteval
tudi zahteve makedonske skupnosti, je doživel veliko kritik. Kopušar meni, da je Sporazum
hkrati dovolj konkreten in dovolj splošen, da odpira vrata vsem opcijam, vendar naj bi v tej
splošnosti bila njegova največja slabost (Kopušar, 2005). Dejansko je sporazum napisan tako,
da nikjer ne izpostavlja nobene skupnosti. V osnovi je sicer napisan na podlagi albanskih
zahtev, vendar pušča odprte možnosti tudi ostalim skupnostim, ki živijo v Makedoniji.
Belamaričeva meni, da spremembe, vpeljane po podpisu Sporazuma, niso zadostile osnovnim
albanskim zahtevam, ki so želeli večjo avtonomijo zahodnega dela države in enakovreden
status Albancev z Makedonci. Zaradi Sporazuma naj bi na razmere gledali bolj z etnične plati,
kar naj bi še bolj uničujoče vplivalo na medetnične odnose v republiki (Belamarić, 2003). V
nekaterih zadevah gre Sporazum v velike podrobnosti, v nekaterih pa zgolj ohlapno določa
posamezne spremembe. Treneska je mnenja, da izraz »skupnost« ni natančno določen, kar naj
bi ustvarjalo prostor za zmedo. Moti jo tudi dejstvo, da ni natančno definirano, da je drugi
uradni jezik materin jezik skupnosti. Po njenem mnenju bi tako lahko postal drugi uradni jezik
angleški, saj ga zagotovo govori več kot 20 % državljanov. Avtorica poudarja tudi problem
dvojne večine, saj zakoni, za katere je potrebna taka ali drugačna večina, po njenem mnenju
niso natančno določeni. To lahko povzroči spore o tem, kakšna večina je potrebna za
posamezni zakon (Treneska, 2004). Belamaričeva je mnenja, da je v nasprotju z ustavo tudi
postavka, da se mora poslanec opredeliti za svoj etnični izvor, saj ima vsak državljan ustavno
pravico, da se etnično ne opredeli, če tega ne želi. Pri tem obstaja nevarnost, da se poslanci
lahko odločijo in zamenjajo svoj etnični izvor, ker so pri tem odvisni zgolj od lastne vesti in
morale (Belamarić, 2003). Whyte se s tem ne strinja in meni, da je odločitev posameznega
poslanca o tem, v katero skupnost se bo prišteval, verjetno najbliže meščanski družbi v
etnično razdeljeni državi (Balalovska, Silj, Zucconi, 2002).
Bieber meni, da Sporazum preveč poudarja pravice albanske skupnosti in zanemarja pravice
ostalih manjšin, namesto da bi se osredotočil na reševanje medetničnih odnosov. Sporazum je
po avtorjevem mnenju le delno uspešen pri reševanju vzrokov konflikta, čeprav avtor
priznava, da je bil v prvi meri sprejet zaradi makedonske in albanske skupnosti. Sporazum
spušča iz dvojne večine področja, ki bi lahko bila zelo pomembna za življenje manjšin,
recimo gospodarsko politiko. Sporazum ne govori o vključevanju pripadnikov albanske
skupnosti v državno vlado, po drugi strani pa jim daje neke vrste kvaziustavnost kot narodu.
Za razliko od Bosne v makedonski ustavi ni navedena delitev oblasti, kar ji po eni strani daje
večjo fleksibilnost, po drugi pa je to tvegano, saj ni nujno, da so narodi in narodnosti primerno
zastopani v vladi. Dvojna večina na lokalni ravni manjšini ne dovoljuje, da bi blokirala
kakšno odločitev, temveč daje možnost večini, da blokira manjšino. Osnovna kritika
Sporazuma je, da v bistvu ločuje dve sprti skupnosti, namesto da bi ju zbliževala (Bieber,
2005).
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6.5.6 RATIFIKACIJA SPORAZUMA V PARLAMENTU
Kako trnova pot čaka implementacijo Sporazuma, se je pokazalo že takoj po podpisu. Ljubče
Georgievski, predsednik etnične makedonske stranke VMRO-DPMNE, je dramatično zapustil
tiskovno konferenco, ki je sledila podpisu Sporazuma, ker je Arben Xhaferi, predsednik
albanske DPA, spregovoril v albanščini brez prevoda v makedonščino. To je storil
namenoma, saj je bil albanski jezik s Sporazumom pravkar povzdignjen v drugi uradni jezik v
državi (Balalovska, Silj, Zucconi, 2002).
V Sporazumu je zapisano, da »bodo ustavne spremembe nemudoma predložene parlamentu«
in da »bodo udeležene strani poskrbele, da bodo ti amandmaji sprejeti v roku 45 dni po
podpisu tega Sporazuma« (Ohrid…, 2001, str. 5), nikjer pa niso omenjeni pogoji, potrebni za
spremembo ustave. Vpletene strani so se dogovorile, da bodo spremembe uresničene v več
fazah. NLA se je dogovorila z zvezo Nato, da bo predala 3300 kosov orožja in se nato
razpustila (Macedonia Filling …, 2001). Etnični Makedonci so bili nad tem ogorčeni, saj so
ocene o številu kosov orožja, ki ga poseduje NLA, presegale številko 40.000. Očitki so leteli
predvsem na račun zveze Nato, ki se je dogovarjala z NLA glede razorožitve in brez
ugovorov sprejela ponujeno število orožja (Macedonia The Last …, 2001). Ne glede na
ogorčenje makedonske javnosti je bilo dogovorjeno, da bo predsednik države dal pobudo za
začetek pogovorov o ustavnih spremembah v parlamentu, ko bo zbrana tretjina orožja. Ko bi
zbrali dve tretjini orožja, bi morale biti ustavne spremembe v parlamentu potrjene, čemur naj
bi sledila še predaja zadnje tretjine orožja. S tem bi albanske oborožene skupine uresničile
svoj del dogovora, sklenjen z mednarodno skupnostjo. Operacija Nujna žetev se je začela 27.
avgusta 2001 in v tednu dni so pobrali 1210 kosov orožja, temu pa bi morala slediti razprava
v parlamentu (Macedonia Filling …, 2001).
Parlamentarni postopki, ki bi morali upoštevati časovni okvir, določen v Sporazumu, in slediti
fazam razorožitve, so že na začetku skrenili z načrtovane poti. Kmalu po sprejetju Sporazuma
so ga nekateri predstavniki VMRO-DPMNE odkrito zavrnili in napovedali, da bodo v
parlamentu glasovali proti njegovi ratifikaciji. Zelo pomembno vlogo pri zavlačevanju
ratifikacije je imel takratni predsednik parlamenta Stojan Andov, predsednik koalicijske
Liberalne stranke, ki ni priznaval Sporazuma, ker manjše stranke niso bile povabljene k
njegovemu podpisu. Andov je od vsega začetka zavlačeval razpravo v parlamentu in bil
osebno odgovoren, da točka o ratifikaciji Sporazuma ni prišla na dnevni red sej. Ratifikacijo
so dodatno zavlačevale še razne pobude o spremembi besedila Sporazuma in o tem, ali ne bi
državljani raje odločali o spremembah ustave na referendumu (Balalovska, Silj, Zucconi,
2002).
Operacija Nujna žetev je potekala brez večjih zapletov in do 13. septembra sta bili zbrani že
dve tretjini orožja. Ne glede na dogajanje v parlamentu so albanske oborožene skupine
izročile dogovorjeno število kosov orožja do 27. septembra in se v skladu z dogovorom
uradno razpustile, njihovi pripadniki pa so se vrnili v civilno življenje. Eden izmed
pomembnih razlogov, da je albanska stran tako brezpogojno izročila orožje, je bila odločitev
makedonske vlade, da bo zvezi Nato dovolila nadomestiti operacijo Nujno žetev z novo
misijo (Balalovska, Silj, Zucconi, 2002).
Potem ko se je NLA dokončno razorožila, so nekateri etnični Makedonci dobili krila in
zavlačevali ratifikacijo Sporazuma v parlamentu, s tem pa stopnjevali napetost v odnosih z
mednarodno skupnostjo. Eden izmed opazovalcev je izjavil, da če »[Makedoncev] ne bo

77
mogoče prepričati z finančnimi donacijami, potem ni na voljo nobenega vzvoda več« (cv:
Balalovska, Silj, Zucconi, 2002).
Vzrokov za zavlačevanje ratifikacije Sporazuma v parlamentu je bilo več. Eden izmed zelo
pomembnih je bil ta, da je makedonske oblasti močno jezil pritisk mednarodne skupnosti, s
katerim je želela pospešiti ratifikacijo. Predsednik parlamenta Stojan Andov je izjavil da »se
[mednarodna skupnost] mora zavedati, da Makedonija ni protektorat, niti Kosovo ali Bosna«
(cv. Balalovska, Silj, Zucconi, 2002, str. 63). Mnenje, ki ga je izrazil Andov, je bilo v
makedonski javnosti zelo razširjeno, saj so etnični Makedonci mednarodni skupnosti zamerili,
da jim je diktirala, kdaj in kako morajo biti zadeve urejene (Balalovska, Silj, Zucconi, 2002).
Eden najspornejših delov Sporazuma je bila preambula, v kateri ni bil omenjen makedonski
narod. Makedonski politiki in intelektualci so izrazili skrb, da v kolikor makedonski narod ne
bo izrecno omenjen v preambuli ustave, bo ogrožen obstoj makedonskega naroda v celoti.
Makedonski narod se je stoletja boril za svojo državo, zato jo zdaj, ko jo končno ima, ne želi
deliti z nikomer. Če pa jo že morajo deliti, naj ima makedonski značaj vsaj tisti minimum, ki
je ostal od nje (Brunnbauer, 2002). Konec septembra so iz albanske strani prišli prvi namigi,
da ne bodo nasprotovali, če bo preambula vsebovala navedbo makedonskega naroda, kar je bil
velik korak naprej k približevanju končnemu cilju (Balalovska, Silj, Zucconi, 2002).
Poleg mednarodne skupnosti je postajala vse bolj nestrpna tudi albanska stran. Še pred
ratifikacijo Sporazuma je bilo aretiranih velik pripadnikov albanske skupnosti, le-ta pa je
postala tudi pogosta žrtev policijskega pretepanja. Čeprav je predsednik republike že 15.
avgusta izdal odlok o amnestiji za vse vojake NLA, razen za tiste, ki so storili zločine, za
katere je pristojno haško sodišče za vojne zločine, storjene na ozemlju bivše Jugoslavije, bi
moral parlament o tem sprejeti poseben zakon (Macedonia Filling …, 2001). 9. oktobra je bil
izdan vladni dekret o amnestiji, ki ga je potrdil predsednik republike, vendar to ni bil pravi
zakon (Balalovska, Silj, Zucconi, 2002). Zakon o amnestiji pripadnikov NLA je bil sprejet
šele 7. marca 2002 in je tako omogočil bivšim pripadnikom NLA, da so se mirno vrnili v
civilno življenje (Macedonia's Public Secret …, 2002).
16. novembra, torej dobrih 49 dni po predvideni ratifikaciji Sporazuma, je bilo na 90. seji
makedonskega parlamenta s 93. glasovi za in 14. proti v manj kot 15 minutah potrjenih vseh
15 ustavnih amandmajev (Belamarić, 2003).
Šele po podrobnem branju Sporazuma lahko bralec dojame, kako globoke so zahtevane
spremembe na vseh področjih in s tem posledično obseg in težavnost nalog, ki so čakale
državo. Že v času miroljubnega političnega in družbenega sobivanja bi bila to težka naloga,
kaj šele v etnično razdeljeni državi, kakršna je bila Makedonija. Snovalci Sporazuma so
Makedoniji določili precej kratke časovne roke, zato ni čudno, da je bil v dogovorjenem času
uresničen le majhen odstotek zahtev (Balalovska, Silj, Zucconi, 2002).
V dobrih dveh letih po koncu oboroženih spopadov se je na svoje domove vrnilo okrog 95 %
vseh beguncev, kar je bil pravi čudež v primerjavi z drugimi republikami bivše Jugoslavije
(Macedonia Make or …, 2004). Do avgusta 2002 je UNHCR prisostvoval popravilu 85 % od
skupaj nekaj več kot 7000 poškodovanih hiš. Do konca oktobra 2002 se je na svoje domove
vrnilo okrog 95 % od skupno 180.000 pregnanih ljudi. Najbolj problematično je bilo vračanje
etničnih Makedoncev in Srbov na območjih, kjer so bili v manjšini (UNHCR, 2002).
Zaskrbljujoče so bile tudi izjave etničnih Albancev, kajti posamezniki so razglašali, da na
»njihova območja v bližnji prihodnosti ne bo nobenih Makedoncev« (cv: Macedonia Make or
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…, 2004). Najbolj problematično je bilo naselje Aračinovo, saj je celo neki ugledni albanski
uradnik izjavil, da tam ni varno ne za Makedonce, ne za Albance, ki bi se želeli vrniti
(Macedonia Make or …, 2004). V nekaterih predelih se ljudje še danes (aprila 2006) niso
vrnili na svoje domove. Vlada želi, da bi se ti ljudje vrnili v svoje stare domove oziroma jim
obljublja izgradnjo novih domov tam, kjer so bili stari porušeni. Ti ljudje se za nobeno ceno
ne želijo vrniti in bi raje videli, da bi jim zgradili nove domove kje drugje. V znak protesta so
3. 4. 2006 tudi protestirali pred poslopjem parlamenta (Dimoski, 2006).
Ena izmed prioritetnih nalog je bila zaposlitev pripadnikov nevečinske skupnosti v policijskih
enotah. Do julija 2002 je OVSE uspešno izšolal 500 policistov albanske narodnosti,
(Macedonia's Public Secret …, 2002), do konca leta 2003 pa se je izšolalo skupaj 1176
kadetov, večinoma albanske narodnosti. Del Sporazuma, ki se je nanašal na število
zaposlenih, je bil hitro uresničen, toda ti policisti niso bili dovolj izkušeni, da bi bili kos
novim nalogam. Prav tako je bila policija zelo centralizirana. Lokalna policija je imela včasih
zavezane roke pri aretacijah, saj so se jim nekateri osumljenci dobesedno sprehajali pred
nosom. Kljub temu, da so zaposlili veliko število policistov, je bilo nezaupanje Albancev do
Ministrstva za notranje zadeve veliko, kajti tajna policija je bila še zmeraj v v domeni etničnih
Makedoncev. Prav tako je bil delež Albancev v kriminalni policiji in na vodilnih mestih v
policiji le dober odstotek. Do leta 2003 je delež zaposlenih Albancev na Ministrstvu za
notranje zadeve narasel na 13 %, kar je bil velik napredek od leta 2001, ko je bil ta deleže
zgolj 4,5 %. V vrstah policije je bil delež Albancev 17 % (Macedonia No Room for …, 2003).
30. maja 2002 je bil sprejet zakon o osebnih dokumentih, ki omogoča dvojezičnost na uradnih
osebnih dokumentih državljanov, ki govorijo enega od uradnih jezikov v državi. 20. junija je
bilo sprejetih 15 zakonov o jezikovnih pravicah in večjih pristojnostih lokalnih skupnosti pri
izbiri načelnika policije (Macedonia No Room for …, 2003). Nove osebne dokumente so
začeli izdajati šele konec leta 2004. Obrazec za izdajo osebne izkaznice je napisan tudi v
albanskem jeziku in osebni dokument se izda v jeziku, v katerem je izpolnjen obrazec. Potni
list v albanskem jeziku je izdan na izrecno zahtevo občana. Izkušnje v Tetovu so pokazale, da
so dvojezični osebni dokumenti veliko pripomogli k izboljšanju odnosa med državljanom in
državo (Monitoring the Implementation…, 2005).
Ena izmed nalog, ki jo je povzročila sprememba ustave, je bila ustanovitev Komisije za
medskupnostne odnose. Bieber ugotavlja, da je njeno delo enako neučinkovito kot delo
prejšnjega Sveta. Komisijo so ustanovili zelo pozno, šele septembra 2003, in se je do maja
2004 sestala le šest krat (Bieber, 2005).
Leta 2002 je bil sprejet Zakon o lokalni samoupravi. Čeprav je določil, katere pristojnosti je
treba prenesti iz državne na lokalno oblast, v njem niso določeni mehanizmi za prenos teh
pristojnosti. Zakon prav tako ne določa časovnih okvirov in rokov, do katerih morajo biti te
spremembe uresničene (Macedonia No Room for …, 2003).
Do julija 2005, ko se začel prenos funkcij z državne na lokalno oblast, bilo sprejetih 36 od 42
zakonov. Pri samem procesu decentralizacije je največja pomanjkljivost komunikacija med
državno in lokalno oblastjo, ki je praktično ni. Delež financ, ki ga imajo nove občine na voljo,
je prenizek, znaša le okrog 11 % vsega državnega proračuna, medtem ko ta delež v
zahodnoevropskih državah znaša okrog 26 %. Nove občine se soočajo tudi s pomanjkanjem
osebja in njegovo neustrezno usposobljenost (Monitoring the Implementation…, 2005).
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S skoraj dvoletno zamudo je bil avgusta 2004 sprejet Zakon o novih občinskih mejah. V
makedonski javnosti je dvignil precej prahu, saj je dodobra spremenil velikost in število
občin, večinoma po etničnem ključu (Dimitrova, 2004).
Julija 2005 je bil sprejet zakon o rabi nacionalnih simbolov, ki albanski skupnosti ob posebnih
dogodkih dovoljuje izobešanje albanske (narodne in državne) zastave na javnih pročeljih. S
tem zakonom se je udejanjilo eno zadnjih pomembnejših določil Sporazuma (Georgievski,
2005b).
ICG v svojem zadnjem poročilu ugotavlja, da je Sporazum v večji meri uresničen.
Makedonija bi morala med izvajanjem Sporazuma uvesti nujne reforme tudi na ostalih
področjih, vendar ti postopki potekajo prepočasi (Macedonia Wobling …, 2006).

6.6 ODNOSI PO PODPISU SPORAZUMA IN OBETI ZA PRIHODNOST
Določila Sporazuma so postavila temelje novemu razmerju med etničnimi Albanci in
Makedonci. Albanska skupnost je dobila večino tistega, kar so zahtevali že vse od
osamosvojitve. Predstavniki albanske skupnosti so se takoj po koncu konflikta identificirali
kot državljani Makedonije in želeli, da Makedonija ostane celovita država v okviru sedanjih
meja (Pan-Albanianism …, 2004). Makedonska skupnost ni zaradi tega nič izgubila, vendar je
morala začeti z Albanci deliti, kar je bilo do tedaj ekskluzivno njihovo, na primer uradni jezik.
Spremembe ustave, ki naj bi izboljšale medetnične odnose, so sprva povzročile nove
probleme. Vlada oz. makedonske oblasti niso storile ničesar, da bi javnosti predstavile
določila Sporazuma, zato so bili navadni državljani zelo slabo informirani o spremembah, ki
so sledile (Macedonia Filling …, 2001). Ena izmed javnomnenjskih anket, izvedena slaba dva
tedna po podpisu Sporazuma, je pokazala, da so etnični Albanci večinoma podpirali
Sporazum (78 %), medtem ko so ga etnični Makedonci podpirali bistveno slabše (43 %), kar
je bilo tudi pričakovano. Ameriška vlada je zato obljubila 250.000 USD samo za medijsko
kampanjo in lobiranje v podporo Sporazumu (Balalovska, Silj, Zucconi, 2002). Zaskrbljujoče
je bilo dejstvo, da je skoraj tretjina etničnih Albancev želela samostojno državo oziroma
odcepitev od Makedonije, tretjina je želela avtonomijo znotraj Makedonije, tretjina pa je
mislila, da bi morali živeti skupaj v eni državi brez delitve po etnični liniji. Javnomnenjske
ankete so tudi pokazale, da kar dve tretjini državljanov Makedonije meni, da bo zaradi
Sporazuma prišlo do večjih izbruhov nasilja (Macedonia No Room for …, 2003).
Kljub temu, da je podpis Sporazum pomenil konec oboroženih spopadov med albanskimi
skupinami in državnimi oboroženimi silami, so se incidenti nadaljevali tudi pozneje. Številne
aretacije etničnih Albancev, grobo ravnanje policije s civilisti in neurejen status bivših
pripadnikov NLA so v albanski skupnosti ohranjali strah, zato je bila še nekaj časa možnost,
da bi se konflikt ponovil (Balalovska, Silj, Zucconi, 2002). Napetosti so dodatno stopnjevali
Levi, etnična makedonska paramilitantna skupina pod vodstvom takratnega ministra za
notranje zadeve Boškovskega, ki so napadali pretežno albanske vasi in ustrahovale lokalno
prebivalstvo (Macedonia Filling …, 2001).
Konflikt je povzročil, da so se začele trajne selitve lokalnega prebivalstva, kar se je
nadaljevalo tudi po koncu spopadov. Pretežno albanska, toda vseeno etnično mešana naselja,
so postajala vedno bolj etnično čista albanska. Po konfliktu so bili redki Makedonci, ki so se
želeli vrniti v taka naselja, izpostavljeni grožnjam in ustrahovanju. Albanci naj bi po teh vaseh
živeli po svojih zakonih in ignorirali makedonske zakone. (Treneska, 2004). Obenem se je po
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konfliktu spremenilo mnenje etničnih Makedoncev o etnično čistih vaseh. Če je bilo sprva
zelo malo takih, ki so zagovarjali delitev države na etnično čista območja, se je število tako
mislečih po konfliktu povečalo, saj se v etnično mešanih naseljih niso več počutili varne
(Macedonia Filling …, 2001). Še danes obstajajo problematična območja, kamor si etnični
Makedonci ne upajo, in območja, na katera Makedonci nimajo dostopa. Lokalno albansko
prebivalstvo naj bi grozilo posredno, češ da oni sicer nimajo nič proti, vendar njihovim
sosedom ne bo povšeči, če se Makedonci vrnejo. Izseljevanje iz nekaterih predelov se
nadaljuje še danes. Prodajo zemljo in se odselijo (Madževik, 2006).
Fotografija 10: Baščaršija, staro turško jedro Skopja

Avtor: Damir Lovenjak, 2006
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konfliktu
se
je
prodajanje
posesti
in
izseljevanje iz etnično
mešanih območij razširilo
na območja, ki jih konflikt
ni neposredno prizadel. Iz
tega lahko sklepamo, da sta
se nezaupanje in strah
razširila
po
vsej
Makedoniji. Predstavniki
albanske skupnosti v Bitoli
so zaradi incidentov v času
konflikta začeli prodajati
svoje premoženje in se
izseljevati
(Macedonia's
Public Secret …, 2002).
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etnična
segregacija
v
Skopju. Baščaršija, nekoč
živahno mestno središče, je
danes zbirališče večinoma
etničnih Albancev, saj
etnični Makedonci vedno
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Po sončnem zahodu si
etnični Makedonci sploh ne
upajo več na levo stran
reke Vardar, ki nekako deli
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makedonski
del
(Macedonia Make or …,
2004).

Dober indikator medetničnih odnosov med albansko in makedonsko skupnostjo je število
incidentov in umorjenih oseb. Do konca novembra 2002 je bilo v relativno majhnem
tetovskem okrožju v oboroženih incidentih neuradno ubitih 64 Albancev in 4 Makedonci. Do
konca oktobra 2003 je bilo umorjenih 42 oseb, kar je za 30 % več kot v celem letu 2002
(Macedonia No Room for …, 2003). Leto 2004 je bilo prvo leto, ko se je zmanjšalo število
umorov, in sicer jih je bilo 56 v primerjavi s 75 leta 2003 (Macedonia Not out …, 2005).
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Taka statistika nakazuje, kako hitro bi se tudi v prihodnje lahko ponovno začelo medetnično
nasilje. Predstavniki ICG so zapisali, da »gledano celostno niz incidentov nakazuje na stalne
napetosti in možnost, da nasilje lahko hitro uide izpod nadzora« (Macedonia No Room for …,
2003, str. 3). Policija, takrat še pretežno etnično makedonska, si še leto dni po koncu
spopadov na območjih, ki so bila pod kontrolo NLA, ni upala izvajati niti osnovnega
prometnega nadzora. Natova misija »Amber Fox« in njeni vojaki na terenu so učinkovito
preprečevali, da bi se razplamteli incidenti med albanskimi civilisti in državnimi varnostnimi
silami (Macedonia's Public Secret …, 2002).
Razmere so se sčasoma izboljšale, saj so že leta 2003, torej dobro leto potem, ko si policija ni
upala na problematična območja, vaščani albanskih vasi brez zadržkov pozdravljali
predstavnike etnično mešano policije in začeli z njimi sodelovati. V nekaterih vaseh so
samoiniciativno prosili za povečano navzočnost policijskih sil, ker se je razbohotil kriminal
(Macedonia No Room for …, 2003).
Od 1. novembra do 15. decembra 2003 je država oznanila splošno amnestijo za vse lastnike
neprijavljenega orožja. Splošni problem v Makedoniji je ogromna količina strelnega orožja,
večinoma neprijavljenega, ki ga posedujejo državljani. Po anketi, ki jo je opravil ADI, je
glavni razlog za posedovanje orožja strah oziroma občutek ogroženosti med državljani.
Splošno mnenje je, da je orožje pretežno v lasti etničnih Albancev. Več kot polovica
anketiranih ne zaupa etnično homogenim policijskim patruljam, kar pa zadeva mešane, jim
Albanci bolj zaupajo. Razlika je tudi pri vojski: Makedonci jim zaupajo, Albanci ne, saj je
vojska pretežno etnično makedonska. Zaupanje mednarodni skupnosti je večje pri Albancih in
manjše pri Makedoncih (Arms in Macedonia Survey, 2003).
Zaskrbljujoči so medetnični odnosi med mlajšo populacijo. Albanski šolarji, navdušeni nad
Sporazumom, so dobili še večji odpor do učenja makedonščine, kot so ga imeli prej. Po drugi
strani so mladi etnični Makedonci začeli kazati vedno večjo nagnjenost k šovinizmu. Razmere
v šolah, kjer se oboji srečujejo, so zelo slabe, saj nemalokrat prihaja do pretepov med
etničnima skupinama. Do neke mere je razlog za tako stanje samovolja albanske skupnosti pri
preimenovanju šol. V kraju Semševo so Albanci samovoljno spremenili ime šole, imenovane
po makedonskem heroju, jo poimenovali po albanskem heroju in zamenjali doprsni kip v avli.
Makedonski starši zaradi tega niso pustili svojih otroko v šolo. V znak podpore je
makedonska mladina v nekem drugem kraju organizirala protialbanske demonstracije, ki so
pripeljale do pretepov na etnični podlagi. V enem izmed podobnih incidentov so v Kumanovu
pretepli albanskega učitelja, kar je povzročilo, da albanski starši niso več pustili svojih otrok v
šolo. Mučna posredovanja OVSE-ja v večini primerov niso pomagala. Položaj v šolstvu je bil
videti brezupen in eden višjih predstavnikov ministrstva za šolstvo je dejal, da bi bilo šole
najbolje oštevilčiti (Macedonia No Room for …, 2003).
»Leto 2004 je bilo dobro leto za Makedonijo,« ugotavlja ICG, vendar dodaja, da »obstoj
države v sedanji obliki še zmerja ni zagotovljen« (Macedonia Make or …, 2004, str. 1). Tega
leta sta se zgodila dva potencialno destabilizirajoča dogodka. Prva je bila tragična smrt
predsednika Borisa Trajkovskega, ki se je smrtno ponesrečil v letalski nesreči ravno v času,
ko je šel uradno zaprosit za sprejem Makedonije v EU. Trajkovski je pridobil na ugledu ravno
zaradi angažiranosti pri reševanju konflikta, kajti deloval je izjemno pozitivno in strpno ter bil
v veliki meri zaslužen, da konflikt ni prerasel v državljansko vojno. Predsedniške volitve, ki
so sledile, bi lahko hitro porušile labilni mir v državi. Za izvolitev predsednika je potrebna

82
vsaj 50 % udeležba volivcev in če ta pogoj ne bi bil izpolnjen, bi se Makedonija znašla v
politični krizi, podobno kot Srbija. Volitve so uspele, sicer na robu legalnosti in mednarodno
priznanih standardov, tako da je Makedonija v drugem krogu dobila novega predsednika
države. Takratni premier Branko Crvenkovski, predsednik SDSM, je zaprisegel šele kot tretji
makedonski predsednik po osamosvojitvi Makedonije. Pri izvolitvi Crvenkovskega v drugem
krogu so imeli pomemben glas Albanci, ki so ga v večini podprli in je tako imel večinsko
podporo obeh skupnosti (Macedonia Make or …, 2004).
Drugi potencialno destabilizirajoč dogodek je bil referendum o novih občinah. Zakon o
teritorialni organizaciji (zakon o občinah, op.a.) je bil eden izmed najbolj problematičnih
zakonov, kar se tiče izpolnjevanja določil Sporazuma. »Pomembno je, da se pri
decentralizaciji upošteva pomembne dejavnike, ne zgolj etničnega, da se dobi učinkovite
enote lokalne samouprave« (Dimitrova, 2004, str. 176). Navkljub zahtevnosti decentralizacije
kot procesa so v prvi pogovorih o oblikovanja novih občinskih meja gledali skozi prizmo
etnične pripadnosti. Eden izmed predstavnikov takratne vladne stranke DUI je izjavil, da je
njihov cilj oblikovati občine tako, da bo čim več takih, kjer bo delež etničnih Albancev večji
kot 20 %, pretežno ruralna albanska naselja pa bi povezali z urbanimi centri. Etnični
Makedonci so seveda želeli ravno obratno, torej čim manj albanskih občin in ločevanje
ruralnih območij od urbanih (Macedonia No Room for …, 2003).
15. julija 2004 je vlada predstavila parlamentu osnutek zakona o novih občinah, po katerem bi
okrog 55 občin ostalo v mejah iz leta 1996, ostale občine pa bi se drastično preoblikovale
tako, da bi se skupno število občin zmanjšalo s 123 na 84, kar je bilo kasneje tudi sprejeto.
Ena izmed spornih občin je postala Struga, kjer naj bi prej večinsko etnično makedonska
občina postala večinsko etnično albanska. Po novi upravni delitvi bi delež Albancev v Skopju
presegel 20 %, kar bi povzročilo celo vrsto sprememb zaradi uvedbe dvojezičnosti. Občini
Kičevo, ki je bila urbana občina z enakomerno etnično sestavo prebivalstva, bi se leta 2008
pridružila ruralna in pretežno albanska naselja, kar bi bistveno spremenilo razmerje deležev
etničnosti (Macedonia Not out …, 2005). Odločitvi o povečanju občin Skopje in Struga je
nasprotovalo mnenje strokovnjakov, ki so trdili da bi priključitev vasi tako velikim mestom
zadušila razvoj teh vasi. Načrtu, da bi leta 2008 občini Kičevo priključili pretežno albanske
vasi, je prav tako nasprotovalo mnenje strokovnjakov. Po njihovem naj bi bilo 7 novih občin
prevelikih, saj bi prag bil 10 % podpisov občanov že prevelik za predloge določene
problematike mestnemu svetu. Prav tako 13 občin zaradi etničnega načela menda ne bi
ustrezalo kriteriju številčnosti prebivalcev, kajti 5000 je spodnja meja velikosti občine zaradi
njenih kadrovskih, gospodarskih in finančnih zmožnosti (Dimitrova, 2004).

6.6.1 ANALIZA SPREMEMBE TERITORIALNE RAZDELITVE
MAKEDONIJE
Zelo zanimivo je pogledati, kolikšen delež prebivalstva po posameznih občinah predstavljajo
predstavniki albanske skupnosti. Dovolj velik delež prebivalstva v posamezni občini prinese
določene pravice. 7. člen makedonske ustave je pred ustavnimi spremembami leta 2001
določal, da je v primeru, če so v enoti lokalne samouprave predstavniki narodnosti v večini
oziroma predstavljajo pomemben del prebivalstva, poleg makedonskega jezika in pisave
uradni jezik tudi jezik in pisava te narodnosti (Ustava Republike Makedonije, 1991). V
kasnejšem zakonu o lokalni samoupravi je bilo določeno, da je »večina« oziroma »pomemben
del prebivalstva« 50 % prebivalstva občine. To je pomenilo, da je jezik te narodnosti postal
drugi uradni jezik poleg makedonskega. Če je delež določene narodnosti v posamezni občini
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dosegel vsaj 20 %, potem se je občinski svet sam odločal o tem, ali naj jezik te narodnosti
postane drugi uradni jezik ali ne (Ortakovski, 2001). S podpisom Sporazuma se je Makedonija
zavezala, da bo ta prag bistveno znižala. Če je bil pred Sporazumom prag za uvedbo
dvojezičnosti postavljen pri 50 %, se je po podpisu spustil na 20 %. Prav tako se je znižal prag
za uvedbo drugega uradnega jezika po odločitvi občinskega sveta, ki zdaj sme odločati o tem
v primeru, če je delež predstavnikov posamezne skupnosti manjši od 20 % (Ohrid…, 2001).
Državne oblasti so se dobro zavedale, kakšne posledice lahko prinesejo večje pristojnosti
občin. Trend decentralizacije, ki je potekal v Jugoslaviji, se
Tabela 15: Spremembe občin
je po osamosvojitvi iz strahu pred razpadom države obrnil v
drugo smer, zaradi česar je Makedonija postala ena izmed
Občine v Makedoniji
najbolj centraliziranih držav na svetu (Hadži-Vasileva,
1959-1962
73
2004). Čim večji je bil delež določene narodnosti v občini,
1963-1965
61
1966-1968
32
tem večja je bila verjetnost, da bodo župan in člani
1969-1976
30
občinskega sveta iste narodnosti. Navkljub paradigmi
1977-1996
34
Makedonije, da se bo postopoma decentralizirala, je bilo v
1996-2004
123
tej smeri storjenega zelo malo. Kljub novemu zakonu o
200484
lokalni samoupravi, sprejetemu leta 1995, so občine dobile
zelo
malo pristojnosti in še manj lastnega denarja. Leta 1996
Vir: Statistical Yearbook…,
1994; Macedonia Not out …, so uvedli nove občine in iz prejšnjih 34 je nastalo 123 novih.
Pristojnosti občin so bile minimalne: gradnja in obnova
2005.
lokalnih cest, ulic in parkov, vodna oskrba in javna
razsvetljava, odvoz odpadkov, upravljanje tržnic in
pokopališč in do neke mere urbanistično planiranje. Pri tem so bile na udaru predvsem majhne
občine, saj je proračun ostal zelo centraliziran. Prihodki občin so večinoma temeljili na taksah
in davkih od gradbeništva in prodaje zemljišč ter od prihodkov od komunalnih podjetij. Tega
pa majhne občine praktično niso imele, zato so bile še naprej odvisne od centralne vlade,
katere poraba je bila nepredvidljiva in neenakomerno porazdeljena. S tem je državna oblast
posredno nadzorovala razvoj občin in imela vse možnosti vplivanja na razvitost in moč
posameznih občin (Ahmeti's village …, 2002).
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Karta 14: Delež albanskega prebivalstva po popisu iz leta 2002 glede na občine iz leta 1996

Vir: Population censuses …, 2002.
Tabela 16: Število Makedoncev in Albancev po občinah iz leta 1996 glede na rezultate popisa
iz leta 2002
Št. na karti
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Občina
Makedonija
Šipkovica
Negotino-Pološko
Bogovinje
Želino
Velešta
Oslomej
Džepište
Delogoždi
Kondovo
Zajas
Lipkovo
Čegrane
Srbinovo
Kamenjane
Aračinovo

Skupaj
2.022.547
7820
16813
14555
24390
8156
10425
7919
7884
11155
11605
27058
12310
3709
14442
11992

Makedonci
1.297.981
7
16
5
71
2
110
90
3
36
211
169
237
109
32
987

Albanci
509.083
7782
16710
14449
24195
8072
10257
7788
7698
10879
11308
26360
11969
3592
13165
10879

% Albancev
25,17%
99,51
99,39
99,27
99,2
98,97
98,39
98,35
97,64
97,53
97,44
97,42
97,23
96,85
91,46
90,72

površina
občin km2
25.713
145
98
71
201
23
137
32
56
74
161
166
69
112
70
38

85
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

Saraj
Tearce
Vrutok
Studeničani
Tetovo
Debar
Brvenica
Vratnica
Gostivar
Labuništa
Žitoše
Vrapčište
Dolna Banjica
Struga
Mavrovi Anovi
Čair*
Jegunovce
Centar*
Kičevo
Zelenikovo
Kumanovo
Bistrica
Čučer-Sandevo
Petrovec
Capari
Kruševo
Dolneni
Sopište
Skupaj
Delež na državni ravni

24253
22454
5999
17246
70841
17952
15855
3563
49545
8935
2128
8586
9467
36892
984
68395
7227
82604
30138
4077
103205
5042
8493
8255
1424
9684
11583
9522
834582
41,3

1341
2739
808
309
19956
2488
5949
1335
13149
1149
174
1025
1567
17686
571
33238
4628
44150
16140
2522
61495
3688
4019
4246
1011
6081
4840
7216
265605
20,5

21529
18950
4493
11793
45316
11364
9770
2178
29236
4935
1158
4391
4743
15324
379
26259
2464
25315
9202
1206
27290
1280
1943
1887
318
2064
2458
1942
474290
93,2

88,77
84,39
74,9
68,38
63,97
63,3
61,62
61,13
59,01
55,23
54,42
51,14
50,1
41,54
38,52
38,39
34,09
30,65
30,53
29,58
26,44
25,39
22,88
22,86
22,33
21,31
21,22
20,39

156
137
89
276
85
85
164
96
50
57
28
59
55
136
484
53
78
9
48
177
297
234
215
222
164
190
390
223
5710
22,2

Vir: Population censuses …, 2002; Statoids, 2006.
Če pogledamo delež albanskega prebivalstva po občinah iz leta 1996 glede na podatke iz
popisa leta 2002, vidimo, da je bilo v 15 občinah več kot 90 % Albancev. Če tem občinam
prištejemo še nadaljnjih 13 občin, v katerih je bilo več kot 50 % Albancev in tvegamo trditi,
da bi volitve potekale izključno po etnični liniji, lahko rečemo, da bi imelo kar 28 od skupno
123 občin na čelu albansko vodstvo. Če pogledamo na karto, ugotovimo, da so te občine
strnjene v polmesecu od Kičeva do Skopja, kar bi torej pomenilo, da bi bil ta del Makedonije
dejansko pod albansko upravo. Po starih občinah iz leta 1996 bi 43 občin zadostilo 20 %
pragu za uvedbo dvojezičnosti. V občinah, kjer bi bil albanski jezik drugi uradni jezik, bi tako
živelo več kot 40 % vsega prebivalstva Makedonije. V teh občinah bi živelo 20 % vseh
etničnih Makedoncev in dobrih 93 % vseh Albancev v državi. Albanske dvojezične občine bi
pokrivale dobro petino celotnega makedonskega ozemlja.
Nove občine so bile ukrojene tako, da so se zgoraj omenjeni deleži spremenili v prid albanske
skupnosti. V novih občinah, ki so dosegle 20 % prag in s tem dvojezičnost, je po novem
živelo 57 % vseh prebivalcev Makedonije. To je kar za 16 % več, kot bi jih živelo v takih
razmerah, če bi obveljale stare občine. Še bolj se je povečalo število Makedoncev, ki po
novem živijo v albanskih dvojezičnih občinah. Njihov delež se je v primerjavi s starimi
občinami podvojil, saj danes živi v teh občinah kar dobrih 40 % vseh v Makedoniji živečih
Makedoncev. Da so bile nove občine ukrojene po albanskem kopitu, nam pove dejstvo, da v
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njih živi kar 97 % vseh Albancev v Makedoniji. Povedano drugače, skoraj vsak Albanec v
Makedoniji ima možnost uporabe maternega jezika v državnih zadevah. Bistveno razliko
povzroči dejstvo, da je Skopje po novi teritorialni razdelitvi preseglo 20 % prag, ki ga po stari
razdelitvi ne bi.
Karta 15: Delež albanskega prebivalstva po popisu iz leta 2002 glede na občine iz leta 2004

Vir: Population censuses …, 2002.
Tabela 17: Število Makedoncev in Albancev po občinah iz leta 2004 glede na rezultate popisa
iz leta 2002
Št. na karti
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Občina
Makedonija
Želino
Oslomej
Zajas
Lipkovo
Bogovinje
Aračinovo
Tearce
Vrapčište
Tetovo
Studeničani

Skupaj
2.022.547
24.390
10.420
11.605
27.058
28.997
11.597
22.454
25.399
86.580
17.246

Makedonci
1.297.981
71
110
211
169
37
596
2.739
1.041
20.053
309

Albanci
509.083
24.195
10.252
11.308
26.360
27.614
10.879
18.950
21.101
60.886
11.793

% Albancev
25,17%
99,20%
98,39%
97,44%
97,42%
95,23%
93,81%
84,39%
83,08%
70,32%
68,38%

površina občine v
km2
25.713
201
137
161
270
141
38
137
157
262
276

87
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Gostivar
Brvenica
Debar
Struga
Jegunovce
Čaška
Sopište
Kičevo
Zelenikovo
Dolneni
Kumanovo
Čučer
Sandevo
22
23
Petrovec
24
Kruševo
25
Skopje*
Skupaj
Delež na državni ravni

81.042
15.855
19.542
63.376
10.790
7.673
5.656
30.138
4.077
13.568
105.484

15.877
5.949
3.911
20.336
5.963
4.395
3.404
16.140
2.522
4.871
63.746

54.038
9.770
11.348
36.029
4.642
2.703
1.942
9.202
1.206
3.616
27.290

66,68%
61,62%
58,07%
56,85%
43,02%
35,23%
34,34%
30,53%
29,58%
26,65%
25,87%

375
164
85
469
174
727
223
48
177
418
432

8.493
8.255
9.684
506.926
1.156.305
57,1

4.019
4.246
6.081
338.358
525.154
40,4

1.943
1.887
2.064
103.891
494.909
97,2

22,88%
22,86%
21,31%
20,49%

215
222
190
517
6.216
24,1

–

Vir: Population censuses, 2002; Statoids, 2006.
Po stari teritorialni delitvi je bilo Skopje razdeljeno na sedem občin. V treh izmed teh občin bi
delež Albancev dosegel 20 % prag za uvedbo dvojezičnosti, določen v Sporazumu, vendar
mesto v celoti ne bi doseglo tega praga. Poseben zakon, ki obravnava Skopje, določa, da se
dvojezičnost uvede v vseh mestnih občinah, če celotno mestno območje preseže 20 % prag
(Macedonia Not out …, 2005). Če bi obveljale stare občine, bi delež Albancev v vseh
skopskih občinah dosegel le dobrih 15 %, kar bi pomenilo, da bi slaba šestina v Makedoniji
živečih Albancev živela v enojezičnem območju.
Tabela 18: Občine mesta Skopje po starem zakonu o teritorialni razdelitvi

1
2
3
4
5
6
7

Občina
Skopje
Centar
Čair
Gazi Baba
Đorđe Petrov
Karpoš
Kisela Voda
Šuto Orizari

Skupaj
467257
82604
68395
72222
41490
59810
125379
17357

Makedonci
332778
44150
33238
53106
35322
52943
113057
962

Albanci
71483
25315
26259
12502
1597
1952
1264
2594

% Albancev
15,2
30,7
38,4
17,3
38,5
3,2
1,0
14,9

površina
občine v km2
238
9
53
43
63
21
43
6

Vir: Population censuses, 2002; Statoids, 2006.
Nova teritorialna razdelitev Makedonije je spremenila število in velikost skopskih občin. Po
novem je teh mestnih občin deset. Občina Butel se je ločila od občine Čair. Občina Aerodrom
se je ločila od občine Kisela voda, na novo pa se je mestu pridružila občina Saraj (Statoids,
2006). Jeziček na tehtnici, ki prevaga v albansko korist, je ravno občina Saraj, ki »poruši«
etnično ravnovesje. S priključitvijo te večinoma albanske in nič prav mestne občine k mestu
Skopju je prestolnica postala v celoti dvojezično območje.
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Tabela 19: Občine mesta Skopje po novem zakonu o teritorialni razdelitvi republike

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Občina
Skopje
Aerodrom
Butel
Centar
Čair
Gazi Baba
Đorđe Petrov
Karpoš
Kisela Voda
Saraj
Šuto Orizari

Skupaj
506.926
72.009
36.154
45.412
64.773
72.617
41.634
59.666
57.236
35.408
22.017

Makedonci
338.358
64.391
22.506
38.778
15.628
53.497
35.455
52.810
52.478
1.377
1.438

Albanci
103.891
1.014
9.107
1.465
36.921
12.502
1.597
1.952
250
32.408
6.675

% Albancev
20,5
1,4
25,2
3,2
57,0
17,2
3,8
3,3
0,5
91,5
30,3

površina
občin km2
517
9
53
92
63
21
43
230
6

Vir: Population censuses, 2002; Statoids, 2006.

6.6.2 ODZIV JAVNOSTI NA PREDLOG NOVE TERITORIALNE
RAZDELITVE MAKEDONIJE
Takoj ko je bil osnutek zakona predstavljen javnosti, je v javnosti zavladalo splošno
ogorčenje. Bolj kot sama vsebina zakona je večina očitkov letela na način odločanja o mejah
novih občin. Dogovarjanje je potekalo za zaprtimi vrati vladajoče koalicije. Vladajoči SDSM
in DUI sta imeli sejo so v smučarskem letovišču Mavrovo, in sicer brez navzočnosti
strokovnjakov, administracije in širše javnosti. Pri dogovorih so bili udeleženi le najvišji
predstavniki strank in celo nekateri predstavniki SDSM so se pritoževali, da so bili izključeni
iz pogajanj. Mednarodna skupnost, ki je vse skupaj budno opazovala, ni imela pripomb na tak
način dogovarjanja, ker je želela, da bi čim prej prišli do dogovora, kar je bilo v nasprotju s
Sporazumom, ki zahteva, da mora decentralizacija vzpodbuditi sodelovanje državljanov v
demokratičnem življenju (Dimitrova, 2004).
Georgievski, predsednik glavne opozicijske stranke, je izjavil, da je »dogovor o novih občinah
nova oblika etničnega čiščenja zahodne Makedonije [za Makedonce]«, (Macedonia Make or
…, 2004, str. 6). Očitki so leteli na dejstvo, da bi nove občine morale podpirati dvonacionalno
državo namesto večetnične družbe, kar je v nasprotju s Sporazumom, kjer piše, da reševanje
etničnih zadev na ozemeljski način ni sprejemljiv (Macedonia Make or …, 2004).
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Fotografija 11: Pogled na center Skopja iz Kal. V ozadju se dviga hrib Vodno

Avtor: Damir Lovenjak, 2006
Ironija cele zadeve je, da je zelo elitistično sprejeti dogovor pripeljal do najbolj
demokratičnega načina sprejemanja odločitev, referenduma. Svetovni makedonski kongres,
nevladna organizacija, ki ščiti interese makedonske diaspore, je vložila pobudo za začetek
zbiranja podpisov za izvedbo referendum o novi teritorialni razdelitvi Makedonije.
Opozicijske stranke so idejo podprle in zbranih je bilo več kot 180.000 podpisov, kar je
zadostovalo za razpis referenduma (Former Yugoslav Republic …, 2005). Referendum je
najvišja oblika demokracije, vendar ima lahko negativne posledice za etnično razdeljeno
družbo. Tak tip demokracije se hitro lahko sprevrže v tiranijo večine nad manjšino, ker je
manjšina zmeraj preglasovana. Zato ni presenetljivo, da so se albanske politične stranke takoj
odzvale na pobudo o referendumu. Opozicijski PDP in DPA sta se odzvali zelo ostro in
označili referendum za začetek konec države ter zagrozili z izvedbo vzporednega
referenduma, podobnega tistemu iz leta 1992 o avtonomiji zahodnega dela Makedonije
(Dimitrova, 2004).

6.6.3 REFERENDUM O NOVEM ZAKONU O TERITORIALNI RAZDELITVI
MAKEDONIJE
Na referendumsko pobudo se je ostro odzvala tudi mednarodna javnost, ki se je zavedla
nevarnosti uspelega referenduma. Da bi preprečili referendum, so poudarjali uspešno
približevanje Makedonije članstvu v EU in svarili, da taka pot lahko hitro pelje v izolacijo in
nazadovanje glede na status držav, kot sta Srbija in Albanija. Splošna podpora makedonske
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javnosti je veljala ohranitvi obstoječih 123 občin, zato je bila edina verjetna možnost
neuspeha referenduma nezadostna udeležba. Po takratni zakonodaji bi referendum uspel, če bi
se ga udeležilo več kot 50 % volivcev. Bojkot referenduma v albanski skupnosti ne bi
zadostoval, zato je bilo treba prepričati še etnične Makedonce. To je z zvito diplomatsko
potezo uspelo ZDA, saj so zadnji dan predvolilne kampanje priznale Makedonijo z njenim
ustavnim imenom, torej Republika Makedonija. Po trinajstih letih njene samostojnosti so bile
ZDA prva vplivna država, ki je priznala Makedonijo z njenim ustavnim imenom, kar je
povzročilo splošno evforijo Makedoncev. S tem so ZDA dale jasno vedeti, kako si
predstavljajo nadaljnji razvoj makedonske države. Referendum ni uspel, ker je prišlo na
volišča premalo volivcev, čeprav so ti večinoma volili za ohranitev starih občin (Dimitrova,
2004; Macedonia Not out …, 2005). Dva tedna pred referendumom se je v vasi Kondovo
pojavila skupina uniformiranih in oboroženih mož, kar kaže na resnost položaja, ki ga je
zakuhal referendum. Čeprav ti možje niso objavili nobenih zahtev in izdajali nobenih
komunikejev, so zagrozili z nasiljem, če bi referendum uspel (Macedonia Wobling …, 2006).

6.7 VPLIV DRŽAVNE POLITIKE NA MEDETNIČNE ODNOSE
Politika je verjetno imela največji vpliv na medetnične odnose v Makedoniji. Musliu meni, da
je do konflikta prišlo zaradi državne politike, ki je poudarjala razlike in jih podpihovala. »Saj
vse konflikte na svetu ustvarja politika. Ko politika odstopa od realnosti, izgubi stik z
realnostjo, nastanejo konflikti« (Musliu, 2006).
Fetahi ugotavlja, da je glavni problem Makedonije vizija makedonske politike, ki je bila
zadnjih 15 let napačna. Namesto da bi se ukvarjala z resničnimi problemi v državi, kot je
visoka nezaposlenost, nizka stopnja tujih investicij in problem korupcije, se je ukvarjala
predvsem sama s sabo. »Isti ljudje, ki so sredi 90. let nad ljudi pošiljali policijo, da so jih
pretepali in zapirali, so te ljudi kasneje spustili na prostost. Isti ljudje, ki so označili univerzo
v Tetovem za ilegalno, so jo kasneje priznali in ji dali status državne univerze. Isti ljudje, ki
so bili proti izobešanju albanske zastave leta 1997 v Gostivarju, so danes sprejeli zakon, da je
albanska zastava lahko izobešena. Zaradi neumnih ljudi smo veliko izgubili in ti so še zmeraj
na oblasti« (Fetahi, 2006).
Problem političnega obnašanja v Makedoniji je igranje na nacionalistične strune. Volilni
rezultati kažejo, da so na oblast prišle stranke, ki izrabljajo nacionalistično retoriko. Ta
retorika je v začetku vladanja hitro zvodenela, zato je predvsem albanska skupnost izgubila
zaupanje v vladajočo stranko in na naslednjih volitvah izvolila opozicijo. Etnične zarote na
politični sceni Makedonije imajo dolgo zgodovino. Opozicija rada obtožuje vladajočo
garnituro, da izdaja državo oziroma jo deli na polovico. To je pogosta demagogija VMRODPMNE, ki zase rada trdi, da je edina branilka makedonske države, oziroma da se vlada
uklanja albanskim zahtevam. Ista stranka je uporabila nacionalistično retoriko pri sprejemanju
zakona o novih občinah ter bila v veliki meri zaslužna, da je prišlo do referenduma o novih
občinah. Ocene strokovnjakov so bile, da je bil to le način pridobivanja volivcev, saj je bila
podpora tej stranki pred lokalnimi volitvami, ki so sledile leta 2005, izjemno nizka
(Dimitrova, 2004).
Opozicija je po podpisu Sporazuma delovala destruktivno in podpihovala medetnično
napetost. Georgievski in Xhaferi sta se leta 2003 odpovedala Sporazumu in ga označila za
»mrtvega«, čeprav sta ga tudi sama podpisala, in poudarila zahtevo po razdelitvi Makedonije.
Georgievski je celo predlagal, da bi zgradili zid, podobno kot v Palestini. DPA je na enem

91
izmed svojih kongresov zahtevala nove spremembe ustave, dvodomni parlament, albanskega
podpredsednika, večjo pravico albanske manjšine do veta in pravico do samoodločbe
albanske skupnosti, kar bi lahko privedlo do odcepitve zahodne Makedonije (Macedonia No
Room for …, 2003).
Mnogo manj radikalno se obnašajo politične stranke, ki so bile na oblasti do letošnjih
parlamentarnih volitev. Prav zanimivo je vedenje Alija Ahmetija, ki se je zavihtel na politično
sceno kot voditelj NLA. Politični vodja albanskih ekstremistov, ki so se z orožjem lotili
reševanja političnih problemov, je postal podpredsednik makedonske vlade. Mnogim etničnim
Makedoncem je bil to nepojmljiv fenomen, saj je nekdanji »terorist« prišel v sam vrh državne
politike. Ekstremizem, s katerim je suvereno obvladoval razmere na terenu, je zamenjal z
glasom razuma takoj, ko je prišel na oblast. Skupaj s takratnim predsednikom SDSM
Brankom Crvenkovskim sta vodila strpno politiko in pozivala k umirjanju medetničnih strasti
(Macedonia Make or …, 2004).
Vpliv politike na medetnične odnose pa zadnje čase izgublja sapo, saj so državljani v veliki
meri izgubili zaupanje v državno politiko. Do tega ni prišlo zaradi aktualnosti etnične
problematike, temveč v veliki meri zaradi družbeno-gospodarskih razmer. Volivci so se
naveličali praznih obljub o gospodarskem razvoju in zniževanju nezaposlenosti, saj se
razmere v zadnjih petnajstih letih na teh področjih niso bistveno spremenile. Akutni problem
predstavlja korupcija in velika večina prebivalstva je prepričana, da je le-ta zelo raširjena v
vseh državnih sferah, od politike in zdravstva do kulture in šolstva (Mehmeti et al., 2005).

6.8 VPLIV MEDIJEV NA MEDETNIČNE ODNOSE
Danes so mediji eden temeljnih elementov, ki oblikujejo življenje posameznikov in narodov.
V sodobnem svetu je vpliv medijev vedno večji in možnost pozitivnega ali negativnega vpliva
na nasilje v družbi je neizmerna (Manoff, 1997). Mediji igrajo ključno vlogo kot mediatorji
med politiko na eni strani in volivci na drugi strani. Pri tem imajo več kot zgolj vlogo
posrednika, saj aktivno sodelujejo pri uveljavljanju družbenih vrednost (Mehmeti et al.,
2005). Mediji v Makedoniji so igrali eno ključnih vlog v medetničnih odnosih. Vsi mediji v
Makedoniji so dejansko etnični mediji, kar pomeni, da prikazujejo svojo plat resnice.
Makedoniji primanjkuje profesionalnih novinarjev, ki bi objektivno posredovali vesti,
predvsem pa se morajo otresti vpliva politike, ki je še zmeraj velik. Problem je posledica
dejstva, da so poglavitni mediji še zmeraj v državnih rokah in da je uredniška politika
podvržena vplivu usmerjenosti vladajoče politične stranke. Kako pristransko prikazujejo vesti,
povezane predvsem z etnično pripadnostjo, se najbolje vidi v naslovu članka. Nedavno tega je
etnično makedonski časopis objavil članek z naslovom »Ubit albanski terorist«, medtem ko je
o isti vesti poročal albanski časopis z naslovom zgodbe »Ubit albanski pastir« (Fetahi, 2006).
Kako destruktiven vpliv so imeli mediji na medetnične odnose, se je najbolje pokazalo v
konfliktu leta 2001. Celotno poročanje tako makedonske kot albanske strani je bilo izrazito
pristransko. Le redki mediji so poročali objektivno. Svetla izjema pri tem je bila TV postaja
A1, vendar le kratek čas. Sprva so prikazovali obe plati vsake zgodbe, toda zaradi pritiskov na
urednike in javnega zmerjanja so prenehali sodelovati z albanskimi novinarji in prikazovali le
še makedonski pogled na konflikt. Nič kaj drugače se niso obnašali albanski uredniki, ki so
izrabili svoj termin na državni televiziji za radikalno poročanje in izražanje javne podpore
NLA (Balalovska, Silj, Zucconi, 2002).
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Razmere v uredništvih dnevnih časopisov so bile podobne kot v televizijskih hišah. Pod
vplivom dnevnega dogajanja so uredniki pisali zelo ostre uvodnike, naslovnice časopisov pa
so krasili senzacionalni naslovi. Albanski mediji so se predvsem osredotočali na pisanje o
napadih makedonskih sil na nedolžne albanske civiliste in jih ves čas konflikta prikazovali kot
žrtve, medtem ko je makedonsko časopisje obtoževalo albansko skupnost, da izsiljuje in želi s
silo doseči spremembe na področju svojih pravic (Balalovska, Silj, Zucconi, 2002).
O novinarski etiki se ni javno razpravljalo vse do nekaj mesecev po podpisu Sporazuma, ko je
eden izmed uglednih Albancev makedonske novinarje obtožil, da pišejo pristransko. Pritožbe
so šle na rovaš makedonskih novinarjev, ki naj bi podatke za svoje članke dobili od
Ministrstva za notranje zadeve oziroma vodstev političnih strank in da sami sploh niso iskali
podatkov za svoje članke. Prav tako je ta ugledni Albanec potožil, da makedonski mediji
pišejo le o makedonskih beguncih, nič pa ne omenjajo problematike albanskih beguncev.
Namesto da bi pomagali graditi mostove med skupnostima, so jih raje rušili in za vse težave
krivili Albance. Prav tako niso storili nič, da bi pripomogli k poučenosti bralstva o albanskem
načinu življenja in njihovi kulturi (Balalovska, Silj, Zucconi, 2002).
Zgoraj zapisano gotovo drži, vendar so imeli albanski mediji v času konflikta in mirovnega
procesa, ki je sledil, prav tako negativno in destruktivno vlogo. Zmerno in objektivno
poročanje bi lahko pripomoglo k manj napetim odnosom in bolj sproščenim pogovorom o
prihodnosti države. Če na splošno velja, da mediji oblikujejo javno mnenje, v Makedoniji,
vsaj po javnomnenjskih anketah sodeč, ni bilo tako. Državljani Makedonije so Sporazum
podpirali bolj, kot so ga podpirali mediji (Balalovska, Silj, Zucconi, 2002). Makedonski
mediji so ga prikazovali kot korak nazaj v razvoju Makedonije, Makedonce kot poražence ter
Albance kot zmagovalce. Časnik Dnevnik je primerjal makedonski Sporazum z daytonskim,
Utrinski vesnik pa je potegnil vzporednico kar z bukareškim mirovnim dogovorom iz leta
1913, ki velja za makedonskemu narodu najbolj škodljiv mirovni sporazum. Makedonijo so
prikazovali kot (ponovno) žrtev »velikih sil« in nepravičnega mirovnega sporazuma
(Brunnbauer, 2002).
Mediji so nadaljevali svojo destruktivno dejavnost v medetničnih odnosih tudi pri
določevanju novih občin leta 2004. OVSE je pred referendumom o sprejetju zakona o novih
občinah naredila analizo prikazovanja oglasnih sporočil obeh strani in ugotovila, da so
nekateri mediji enakovredno prikazovali oglase za in proti, večina medijev pa je prikazovala
več oglasov bodisi za ali proti, odvisno od politične usmerjenosti medija (Former Yugoslav
Republic of …, 2005). Dnevnik, pretežno desno usmerjeni makedonski časnik, je objavljal
naslovnice v slogu »Vlada potihoma deli državo« in v člankih pisal, »da so [vlada] žrtvovali
Skopje in Strugo, medtem ko je Kičevo začasno rešeno« (cv: Dimitrova, 2004).
Mediji imajo v medetničnih odnosih velik vpliv, česar se mednarodna skupnost dobro zaveda.
Ameriški inštitut za mir je organiziral izobraževalni program za novinarje, ki bi lahko
pripomogel k izboljšanju medetničnih napetosti. Ustanovljen je bil »Inter-Ethnic Team
Reporting Project«, ki je združil novinarje različnih etničnih pripadnosti, da bi skupaj
pripravljali novinarske zgodbe o državi Makedoniji. Te zgodbe so bile kasneje objavljena v
časopisih obeh etničnih skupnosti. Projekt se je izkazal za dobro izkušnjo, saj noben izmed
udeleženih novinarjev prej ni delal v etnično mešanem uredništvu. Pomembno pri tem
projektu je bilo, da so članki prikazovali Makedonijo kot skupno državo obeh skupnosti in ne
le odsevali mnenja posamezne etnične skupnosti (Manoff, 1997). Podoben projekt so
organizirali tudi v Gostivarju, kjer je IPG Gostivar začel izdajati časopis Gostivarski glas, da
bi zmanjšal medetnične napetosti v Makedoniji. Časopis se je sčasoma preimenoval v Monitor
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in danes daje pozitiven zgled, kako bi morali delovati lokalni mediji. Dogajanje v etničnih
skupnostih je enakovredno pokrito, prav tako je ista zgodba predstavljena v albanskem in
makedonskem jeziku (Maksoski, 2006).
Zaupanje v medije je eden glavnih pokazateljev, kakšno vlogo so imeli oziroma imajo v
medetničnih odnosih danes. Javnomnenjska raziskava, ki je bila izvedena novembra 2005 pod
pokroviteljstvom UNDP, je pokazala, da je zaupanje v medije zelo majhno. Le slaba četrtina
državljanov Makedonije meni, da mediji o medetnični tematiki poročajo objektivno, čeprav so
od konflikta leta 2001 minila dobra štiri leta. Primerjava rezultatov anket, ki so jih izvajali
periodično, je pokazala, da se je nezaupanje državljanov Makedonije v poročanje medijev v
letih po konfliktu zmanjšalo (Mehmeti et al., 2005). Čeprav so ti rezultati po eni strani
zaskrbljujoči, so po drugi strani razveseljivi, saj to pomeni, da imajo mediji vedno manjši
vpliv na oblikovanje osebnega mnenja posameznega državljana. Državljani Makedonije
postajajo vedno bolj nezaupljivi do medijev, kar pomeni, da negativni vpliv medijev na
medetnične odnose ni več tako pomemben kot nekoč.

6.9 VPLIV MEDNARODNE SKUPNOSTI NA MEDETNIČNE ODNOSE
Mednarodna skupnost, izraz, za katerim se skrivajo EU, OZN, zveza Nato, OVSE in ZDA, je
v Makedoniji aktivno prisotna že vse od osamosvojitve. Ves ta čas je igrala odločilno vlogo
pri ohranjanju miru in obstoju države v njenih osamosvojitvenih mejah. Sprva je bila njena
vloga nepristranska in ni posegala v odnose med etničnimi skupnostmi, temveč zgolj branila
državne meje in s tem omogočala razvoj državne suverenosti. Aktivnejšo vlogo je začela
igrati po začetku konflikta 2001, še zlasti po dogodkih v Aračinovu. Etnično albanska in
etnično makedonska skupnost sta njeno vmešavanje v vodenje suverene države razumeli
različno. Delovanje mednarodne skupnosti je bilo videti zelo pristransko, saj je v večji meri
podpirala interese etnične albanske skupnosti v Makedoniji. Etnična makedonska skupnost je
to zelo zamerila, zato ni čudno, da ni bila preveč navdušena nad navzočnostjo mednarodne
skupnosti. Makedonski narod ni doumel, kako potencialno vnetljive so razmere v državi in da
jih sami niso sposobni obvladovati, kar se je lepo pokazalo med konfliktom leta 2001.
Makedonska oblast preprosto ni bila dovolj močna, da bi razmere lahko uredila sama, brez
vmešavanja mednarodne skupnosti.
Vloga mednarodne skupnosti v tej mladi državi je bila opazna na več področjih. Eno
najpomembnejših je bila gotovo navzočnost vojaških sil, kajti makedonska vojska ni bila
sposobna sama zaščititi državne meje (Tatalović, 1999). Konec leta 1992 je na prošnjo
predsednika Makedonije in iz strahu pred razširitvijo konflikta iz ostalih republik bivše
Jugoslavije v Makedonijo prišla misija OZN, imenovana UNPROFOR, ki je sicer delovala na
Hrvaškem in v Bosni in Hercegovini. Naloga misije je bila preventivnega značaja, saj je
predvsem nadzorovala položaj in poročala o dogodkih na zahodni meji z Albanijo in
Jugoslavijo. V tej misiji je bilo več kot 800 oseb (UN, 2006a).
Ko se je misiji UNPROFOR-a iztekel mandat, je bila 31. 3. 1995 v Makedonijo napotena
njena naslednica, misija UNPREDEP. Misija je imela enako nalogo kot njen predhodnica,
torej predvsem varovati makedonsko-srbske in makedonsko-albanske meje. Še zmeraj je
namreč obstajala velika nevarnost konflikta zaradi incidentov na mejah med sosednjimi
državami, prav tako pa so bile te meje med najbolj poroznimi v Evropi. Na 420 km dolgi meji
z Jugoslavijo in Albanijo je bilo 24 stalnih opazovalnic in 33 občasnih. Misija je poročala tudi
o nelegalnih poslih na obmejnih območjih in je tesno sodelovala z OVSE-jevo misijo v
Skopju in monitoring misijo EU. Misija je bila odpoklicana februarja 1999, ko je Kitajska kot
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stalna članica OZN vložila veto na podaljšanje njenega mandata. Neuradni razlog je bilo
makedonsko priznanje Tajvana kot neodvisne države, kajti Kitajska zanika kakršno koli
možnost tajvanske neodvisnosti. Ob koncu mandata je bilo v misiji 1110 oseb, od tega 1050
vojakov. Poleg nadzora meja je bila njihova naloga tudi poročanje o tihotapljenju orožja (UN,
2006b).
Organizacija za varnost in sodelovanje v Evropi je svojo stalno misijo v Skopju, imenovano
»OSCE Spillover Monitor Mission to Skopje«, ustanovila že septembra 1992, njen namen pa
je bil preprečiti razširitev konfliktov iz ostalih bivših jugoslovanskih republik. Prvotni mandat
je obsegal monitoring obmejnih območij, promoviranje ozemeljske integritete in ohranjanje
miru. Misija je po konfliktu leta 2001 dobila nove pristojnosti in odgovornosti. Njene naloge
so obsegale ponovno vzpostavitev navzočnosti policije na kriznih območjih, reforma policije
in izobraževanje novih policijskih kadrov, predvsem predstavnikov albanske skupnosti,
krepitev moči lokalne samouprave in pomoč pri razvoju projektov na področju zakonodaje in
medijev. Misija trenutno deluje v petih programskih enotah: Razvoj policije, Reforma javne
administracije, Zakonodaja, Krepitev zaupanja in Razvoj medijev (OSCE, 2006).
Že kmalu po začetku oboroženih spopadov leta 2001 je mednarodna skupnost poskušala
preprečiti, da bi se konflikt razplamtel v državljansko vojno. Ko je sprevidela možnost
eskalacije konflikta, je začela pritiskati na makedonsko oblast, naj vprašanje albanske
skupnosti rešuje na politični in ne na vojaški ravni. Dosegla je, da se je tedanja vladna
koalicija med VMRO-DPMNE in DPA razširila na glavni opozicijski stranki, SDSM in PDP,
kar je bila podlaga za širši politični konsenz. Robert Frowick, posebni odposlanec ZDA, je
dosegel, da sta albanski politični stranki v Prizrenu podpisali dogovor z NLA, kajti bilo je
jasno, da dogovor o prenehanju spopadov ne bo mogoč brez sodelovanja NLA. To je dodobra
razburilo etnično makedonsko javnost, ki je bile čedalje bolj nenaklonjena mednarodni
skupnosti. Ta se je stopnjevala od začetka kosovske krize, saj so etnični Makedonci dojemali
ravnanje mednarodne skupnosti, predvsem zveze Nato, kot podporo albanskim zahtevam.
Dejansko so dejanja mednarodne skupnosti v Makedoniji jalala vtis proalbanskosti, saj so
etničnim Albancem navsezadnje odobrili uresničenje večine njihovih zahtev. Frowick je
postal prva »persona non grata« v Makedoniji. (Balalovska, Silj, Zucconi, 2002).
Določila Sporazuma sta v večji meri sestavila odposlanca EU in ZDA Francois Leotard in
James Pardew. Od vsega začetka sta spretno vodila pogajanja v Ohridu, ki so pripeljala do
podpisa Sporazuma in s tem prekinitve zadnjih oboroženih spopadov v Evropi. Makedonska
javnost je v Sporazumu videla veleizdajo makedonskega naroda, zato ni čudno, da je bila v
njenih očeh glavni krivec za to mednarodna skupnost. Svetovni makedonski kongres je
komentiral Sporazum z besedami, da »je to najbolj črn dan v zgodovini Makedonije«
(Balalovska, Silj, Zucconi, 2002, str. 8).
Po dveletni odsotnosti mednarodnih vojaških sil so te prišle v Makedonijo le nekaj dni po
podpisu Sporazuma. Misija zveze Nato, imenovana »Essential Harvest«, se je uradno začela
22. avgusta, operativno pa 27. avgusta. Cilj 30-dnevne misija, v kateri je bilo 3500 mož, je bil
zbrati 3300 kosov orožja, ki so ga posedovali pripadniki NLA, razorožiti etnične albanske
skupine in uničiti njihovo orožje. Cilj so sicer dosegli, vendar so bile varnostne razmere v
Makedoniji tako negotove, da je to misijo nasledila nova misija zveze Nato (NATO, 2006a).
Misija »Amber Fox« je bila organizirana na prošnjo predsednika Makedonije in je nasledila
operacijo Essential Harvest. Misija se uradno začela 27. 9. 2001 s prvotnim mandatom treh
mesecev, vendar je bil ta podaljšan do 15. decembra 2002. Namen misije Amber Fox je bil
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zaščititi mednarodne opazovalce iz EU in OVSE, ki so nadzorovali implementacijo
Sporazuma. V operaciji je sodelovalo okrog 700 mož, od katerih jih je bilo 300 že predhodno
v državi (NATO, 2006b).
16. decembra 2002 je misijo Amber Fox na prošnjo predsednika države nasledila misija
»Allied Harmony«. Navzočnost mednarodnih vojaških sil je bila še zmeraj potrebna, saj
varnostne razmere v državi niso zagotavljale stabilizacije razmer. Naloga te misije je bila
poleg standardne naloge varovanja mednarodnih opazovalcev in navzočnosti na bivših kriznih
območjih tudi prepustiti odgovornost za varovanje državnih meja makedonski vojski. Misija
je končala svoj mandat 31. marca 2003 in predala to vlogo EU (NATO, 2006c).
31. marca 2003 je EU od zveze Nato prevzela vodstvo mednarodne vojaške operacije v
Makedoniji, imenovane »Concordia«. Na povabilo makedonskih oblasti in po odločitvi Nata,
da odpokliče misijo »Allied Harmony«, je bila to prva skupna vojaška operacija EU. Misija
»Concordia« je bila ustanovljena kot del skupne evropske varnostne in obrambne politike
(ESDP) in je nadaljevala delo zveze Nato v podporo mednarodnim opazovalcem pri nadaljnji
stabilizaciji razmer z opazno navzočnostjo na nekdanjih kriznih območjih. Prvotni mandat bi
se moral izteči konec septembra 2003, vendar je bil na željo makedonskih oblasti podaljšan do
15. decembra 2003. V misiji je sodelovalo 400 vojakov iz 26 držav (EUFOR Concordia,
2006).
Po odhodu misije »Concordia« se je zaključila navzočnost tujih vojaških oboroženih sil v
državi. Nasledila jo je »Proxima«, policijska misija EU. 200 mož iz različnih držav članic EU
je nadaljevalo nalogo svoje predhodnice pri stabilizaciji varnostnih razmer in zagotavljanju
varnosti tujih opazovalcev. Potem ko je makedonska vojska od mednarodnih vojaških sil
uspešno prevzela naloge in odgovornost, je bila na vrsti policija. Misija »Proxima« je izvajala
monitoring nad delom makedonske policije, svetovala in sodelovala pri njeni konsolidaciji,
predvsem pa pomagala v boju proti organiziranemu kriminalu in korupciji ter uveljavljanju
evropskih standardov. Mandat misije se je iztekel konec leta 2005 (Operations de Paix, 2006).
Misija »Proxima« je uspešno izpeljala svoje delo, tako da jo je nasledila misija EUPAT. Ta
misija je bila policijska svetovalna ekipa z vsega 30 možmi. Njen namen je bil nuditi podporo
razvoju učinkovitih in profesionalnih policijskih enot, ki bi delovale na podlagi evropskih
standardov. Njene prioritete so bile podpora obmejni policiji, zagotavljanje javnega reda in
miru ter boj proti organiziranemu kriminalu in korupciji. Mandat misije se je iztekel junija
2006, vendar bo to misijo najverjetneje nasledila kakšna druga (EUPAT, 2006).
Poleg navzočnosti vojaških in policijskih sil v Makedoniji je mednarodna skupnost sodelovala
tudi na drugih področjih. Še pred konfliktom 2001 je Max van Der Stoel, takratni visoki
komisar za nacionalne manjšine v OVSE-ju, aktivno sodeloval pri rešitvi vprašanja
visokošolskega izobraževanja v albanskem jeziku (The role of …, 1999). Osebno je bil
zaslužen za ustanovitev univerze SEE v Tetovu in za sprejetje zakona, ki je omogočil pravno
podlago za visokošolsko izobraževanje v jeziku narodnosti (Farrington, 2005).
Mednarodna skupnost je za čim hitrejšo stabilizacijo razmer v Makedoniji izkoristila vse
vzvode moči. Eden teh vzvodov je bil denar, ki ga je Makedonija krvavo potrebovala. Eden
predstavnikov zveze NATO v Makedoniji je izjavil, da »če [Makedonce] ne bo mogoče
prepričati z denarjem, … potem nimamo nobenega vzvoda moči več« (cv: Balalovska, Silj,
Zucconi, 2002, str 63). Mednarodna skupnost je uspešno grozila makedonski vladi, da v
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kolikor Makedonija ne bo izpolnjevala določil Sporazuma, ne bo dobila nujno potrebnega
denarja (Balalovska, Silj, Zucconi, 2002).
Kako pomembno vlogo pri ohranjanju miru in stabilnosti v Makedoniji ima mednarodna
skupnost, se je pokazalo ob referendumu o novi teritorialni razdelitvi Makedonije novembra
2004. Predstavniki EU so ostro svarili, da bo v primeru uspešno izvedenega referenduma
Makedonija zavila s poti uspešnega približevanja EU (Macedonia Not out …, 2005). Še
pomembnejšo vlogo pri izidu referenduma so imele ZDA, ki so zadnji dan predvolilne
kampanje priznale Makedonijo z njenim ustavnim imenom, kar je povzročilo splošno evforijo
med državljani in pri makedonskih oblasteh. Kasnejše analize so sicer pokazale, da
referendum tudi brez tega priznanja ne bi uspel, vendar se je še enkrat pokazalo, da ima
mednarodna skupnost ključno vlogo pri ohranjanju miru v Makedoniji (Dimitrova, 2004).
Najpomembnejšo vlogo pri stabilizaciji medetničnih odnosov v Makedoniji je imela EU. To
tezo potrjuje neka javnomnenjska raziskava, v kateri je skoraj polovica vprašanih izrazila
mnenje, da ima predvsem EU ključno vlogo pri stabilizaciji te regije (Mehmeti et al., 2005).
Po svoje je to razumljivo, saj je stabilnost Zahodnega Balkana tudi najbolj v interesu EU.
Stiki med Makedonijo in EU so se začeli pred dobrimi desetimi leti, ko je Makedonija postala
upravičenka do evropskih sredstev v programu EC PHARE. Leta 2001 so z Makedonijo
podpisali Sporazum o stabilizaciji in pridružitvi, ki je stopil v veljavo aprila 2004. 22. marca
2004 je Makedonija uradno zaprosila za članstvo v EU. Na podlagi pozitivne ocene Komisije
je Makedonija 16. decembra 2005 dobila uradni naziv kandidatke, kar je poleg ameriškega
priznanja Makedonije z njenim ustavnim imenom verjetno največji dogodek v zgodovini
samostojne Makedonije. Med letoma 1992 in 2005 je Makedonija od EU prejela 767
milijonov evrov pomoči, kar EU postavlja na prvo mesto med donatorji tej pomoči potrebni
državi (Evropska komisija, 2006).

6.10 MEDETNIČNI ODNOSI DANES
Od Ohridskega okvirnega sporazuma, ki je prekinil oborožene spopade v Makedoniji, je
minilo več kot pet let. To ni dolga doba za državo, ki je utrpela medetnični konflikt, vendar je
v teh petih letih Makedonija naredila velik korak naprej v razvoju medetničnih odnosov. Prav
vsi posamezniki, s katerimi sem imel intervjuje, so bili enotnega prepričanja, da so se
medetnični odnosi po koncu konflikta bistveno izboljšali.
»Razmere v Makedoniji so dobre, prav tako je politika postala zrelejša. Odnosi med ljudmi v
mestih so normalni in komunikacija je sproščena, medtem ko so razmere po vaseh na
podeželju še zmeraj slabe. Zaskrbljujoče je dejstvo, da se mladina druži na etnični osnovi in
da je stik med etničnimi skupinami minimalen. Vendar je pomembno, da se medetnične
razmere v Makedoniji vidno izboljšujejo in da se bo ta trend nadaljeval. Prav tako se
izboljšujejo politične razmere v državi, saj politiki ugotavljajo, da se ne da več igrati zgolj na
etnične karte« (Dimoski1, 2006).
»Gostivar je bil glede medetničnih odnosov nekoč najbolj problematično mesto, danes pa je
lahko za zgled ostalim krajem v Makedoniji, kar je izjavil sam Erwan Fouere, veleposlanik
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EU v Makedoniji. Menim, da so se medetnični odnosi izboljšali predvsem po zaslugi
Sporazuma« (Selimi2, 2006).
»Odnosi med etničnima skupnostima v zahodni Makedoniji so dobri, vendar bi lahko bili še
boljši, če bi za to obstajala politična volja. Največja ovira za odnose med etničnimi
skupnostmi je jezik. Da bi bili medetnični odnosi še boljši, bi bilo potrebno več dvojezičnosti,
kajti Makedonci praktično ne govorijo albansko, veliko pa je tudi Albancev, predvsem na
podeželju, ki ne znajo dobro makedonsko« (Maksoski3, 2006).
»Medetnične razmere na cesti, med ljudmi, so dobre, ljudje sobivajo. Sobivali so v
preteklosti, sobivajo tudi danes. Poznali smo vzpone in padce. Življenje se normalizira,
perspektiva obstaja, odvisna pa bo predvsem od državne politične usmeritve.« (Musliu4,
2006)
»Če primerjam današnje razmere z razmerami izpred nekaj let, je napredek v medetničnih
odnosi očiten, čeprav so še zmeraj občasni incidenti in izzivanje med etničnimi skupnostmi.
Če je bila medetnična problematika nekoč glavni problem v Gostivarju, danes ni več tako.
Menim, da so k temu pripomogle večje pravice albanske skupnosti v Makedoniji« (Fetahi5,
2006).
»Zaenkrat lahko rečem, da so medetnični odnosi po vsem, kar se je dogajalo, na zadovoljivi
ravni. Bili so še manjši incidenti, vendar je zelo pomembno, da probleme rešujemo
institucionalno, saj lahko Albanci prek svojih predstavnikov v vladi in parlamentu
razpravljajo in rešujejo zadeve, ki se tičejo njih. Druženje ljudi na etnični podlagi je različno.
Mislim, da očitna segregacija ne obstaja. Ponekod se družijo, so pa tudi predeli, kamor
Makedonci ne zahajamo radi. Tam se ne počutimo najbolj varne, zato tja ne hodimo.
Medetnični odnosi se izboljšujejo, vendar počasi. To ne more iti hitro. Zaupanje, ki je po
konfliktu izginilo, se počasi spet budi, vendar bo to trajalo še nekaj časa. V vsakdanji
komunikaciji ne opazim večjih problemov« (Madževik6, 2006).
Osebno ocenjujem, da so medetnični odnosi med ljudmi sproščeni, vendar splošna napetost
ostaja. Albanska skupnost počne marsikaj, kar ne spodbuja dobrih medetničnih odnosov. Sem
mnenja, da se bodo razmere nekoč dokončno stabilizirale.« (Markoski7, 2006).
»Bistveno v Makedoniji je, da je mir, da se je v zadnjih petih letih bistveno izboljšala varnost,
da se vzpostavlja ponovno medsebojno razumevanje, spoštovanje in medsebojno zaupanje.
Vendar model multietnične družbe v Makedoniji še ni v celoti zaživel. Govorimo lahko o
skupnem sobivanju pod isto streho. Zelo pomembno je, da je med glavnimi sodelujočimi
prevladalo konstruktivno mnenje, da se je treba ukvarjati s tistim, kar jih povezuje, kar ima
perspektivo v Makedoniji, ne pa razpihovati strasti, kar jih lahko še bolj razdvojilo, saj to ni v
interesu nobene skupnosti. Pomembno je, da ne obstajajo več agresivne, sovražne težnje, saj
je to pogoj za strpno in tolerantno sobivanje v skupni državi« (Štiftar8, 2006).
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Če potegnemo črto pod celotnim dogajanjem, lahko zaključimo, da so medetnični odnosi v
zahodni Makedoniji na pravi poti in da vse kaže, da se bodo razmere popolnoma stabilizirale.
Vendar bi bilo narobe, če bi makedonsko zgodbo označili kot uspešno zaključeno in prekmalu
usmerili pozornost drugam. Čeprav so medetnični odnosi zadovoljivi, imata albanska in
makedonska skupnost še zmeraj drugačne poglede na prihodnji razvoj Makedonije. »Ohridski
okvirni sporazum je razvojni sporazum, vendar ni tako interpretiran. V njem je točka, v kateri
piše, da postavlja osnove razvoja Makedonije. Makedonski politiki nanj gledajo kot na
»plafon«, največ, kar bi dali Albancem, medtem ko ga Albanci gledamo kot izhodišče«
(Musliu, 2006). Selimi tej trditvi dodaja, da je »Sporazum dober, vendar ga bo potrebno
nadgraditi« (Selimi, 2006).
Šiftar previdno opozarja, da je potrebno najti ustrezen način, »kako bi ohranili in še naprej
razvijali neko sinergijsko razmerje na vseh področjih, ki vplivajo na razvoj in ohranjanje
nacionalne identitete makedonskega naroda ter spodbujajo razvoj skupne državne identitete.
Potrebno je najti ravnovesje med nacionalno in državno identiteto ter identiteto manjšin.
Problem identitete albanskega naroda je drugačen od problema makedonske. Kako bo
makedonski narod, ki ima večino v državi, skrbel za dvoje: kot narod za svojo identiteto,
gledano dolgoročno in v evropskem kontekstu, in drugič, kako bodo Makedonci skrbeli za
državno identiteto in obenem za svojo manjšino. V tem primeru jim primanjkuje človeškega
potenciala, ki bi bil sposoben razmišljati širše, sodobno, neortodoksno, deloval po evropskih
načelih in bil sposoben preseči ozki nacionalistični okvir. Če tega okvira ne bi bili sposobni
prestopiti, če bi se kot narod še bolj zapirli vase in vzpostavili obrambne mehanizme, bi
postajali še ranljivejši, saj so Albanci po temperamentu in organiziranosti veliko učinkovitejši.
Morebitni spopad, bodisi z orožjem ali brez njega, bi bil za Makedonce lahko zelo negativen.
Če ne bo prišlo do sproščenega in odprtega iskanja vseh potrebnih vzvodov za skupno
življenje, ki bo temeljilo na demokratičnih načelih, upoštevajoč demografske trende, se
Makedoncem slabo piše« (Štiftar, 2006). Glede demografskih trendov ICG ocenjuje, da bi ob
sedanji rodnosti Albanci prekosili Makedonce v roku 60 let (After Milošević …, 2001).
Musliu zaključuje, da »ni potrebna nekakšna velika ljubezen, da bi se življenje organiziralo.
Ljudje imajo konfliktov, vojn že čez glavo, zato bi radi živeli normalno. Obstajajo zakoni, in
če kdo ustvarja etnične nemire, ga zaprejo. Ljudje morajo spoštovati zakone in pravila. Če so
ti dobro napisani, ni treba, da se ljudje med sabo ne bi marali. Življenje bo normalno teklo
naprej, mogoče se bodo vzljubili kasneje« (Musliu, 2006).
Narobe bi bilo sklepati, da ne obstaja nevarnost poslabšanja medetničnih odnosov in da je
zagotovljena nadaljnja stabilizacija Makedonije. Po zadnji javnomnenjski raziskavi UNDP ob
koncu leta 2005 dobra polovica anketiranih, predvsem etničnih Makedoncev, meni, da znotraj
Makedonije obstajajo etnične skupine, ki ogrožajo suverenost države. Kljub pesimističnim
odgovorom avtorji te raziskave ugotavljajo, da so obeti pozitivni. Za nadaljevanje pozitivnega
trenda v medetničnih odnosih sta ključna dva procesa. Prvi je približevanje Makedonije EU,
saj bodo »pozitivni signali, ki prihajajo s strani EU, imeli neposreden vpliv na medetnične
odnose« (Mehmeti et al., 2005, str. 31). Drugi, prav tako pomemben proces je implementacija
Sporazuma, saj na podlagi »hitrosti implementacije Sporazuma določene etnične skupnosti
ocenjujejo svoj status in na podlagi te ocene oblikujejo svoj odnos do ostalih etničnih skupin«
(Mehmeti et al., 2005, str. 31).
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7. ZAKLJUČEK
Medetnična problematika v zahodni Makedoniji je zelo zapletena. Na eni strani je večinski
makedonski narod, ki ima vso pravico, da si lasti svojo državo, na drugi strani pa velika
albanska skupnost, ki si z več kot četrinskim deležem v skupnem številu prebivalstva zasluži
določene pravice in pristojnosti. Čeprav so se resnejši problemi med obema narodoma začeli
sorazmerno pred kratkim, če upoštevamo dolgo zgodovino skupnega sobivanja, so trenja
obstajala že od samega začetka medsebojnih odnosov. Po najverjetnejši teoriji so Albanci
potomci Ilirov, ki so se na tem delu balkanskega polotoka naselili že pred tisočletji. Ob
prihodu Slovanov so se Albanci umaknili v teže dostopna planinska območja in albansko
primorje. Konec 13. stoletja našega štetja so Turki zavzeli današnje območje Makedonije in si
podjarmili tako takratne Slovane kot Albance. Albanski narod se je v veliki meri islamiziral,
kar je pomenilo, da so imeli bistveno več pravic kot Slovani, ki so se trdno oklepali krščanske
vere. Na podlagi verskega prepričanja so bili postavljeni okviri med nadrejenimi in
podrejenimi; Makedonci so bili slednji.
Balkanski vojni, ki sta Turke dokončno pregnali z evropske celine, sta na novo določili
razmerje moči. Pod srbsko vladavino se je obema narodoma godilo približno enako – slabo.
Oboji so bili deležni intenzivne srbizacije, s katero so hoteli iztrebiti Albance in obenem
naturalizirati vse Makedonce v zavedne Srbe. Razmerje moči se je ponovno spremenilo ob
začetku druge svetovne vojne, ko je Albanija prevzela nadzor nad ozemljem zahodne
Makedonije. Albanski način vladanja se ni bistveno razlikoval od srbskega, kar je gotovo
pustilo negativno sled v kolektivnem spominu in zavesti makedonskega naroda. Albanska
vladavina ni trajala dolgo, saj se je vojna kmalu končala. Konec druge svetovne vojne je
prinesel Makedoniji lastno republiko pod okriljem Jugoslavije. Povojna obnova in novi
družbeni red sta omogočili razcvet makedonske narodne zavesti, ki se je močno prepletala z
izgradnjo socializma. Celotni razvoj republike je slonel na večinskem makedonskem narodu,
dasiravno je bil delež pripadnikov manjšin v republiki že tedaj okrog tretjine vsega
prebivalstva.
Z veliko gotovostjo bi lahko dejali, da je ravno Makedonija imela največ od zlatih časov
Titove Jugoslavije. V varnem zavetju velike države se je uspešno razvijala in vzpostavila
družbeno-politični sistem, ki je pod paradigmo »bratstva in enotnosti« uspešno pometel pod
preprogo vsa morebitna etnična trenja znotraj republike. Da bi si Makedonci in pripadniki
manjšin čim manj skakali v lase, je celotni sistem temeljil na načelu ločevanja, kar je
postopoma pripeljalo do neizogibne katastrofe, ki je sledila čez nekaj desetletij.
Titova smrt je pposlala nov veter v politična jadra Jugoslavije. V ospredje je stopil srbski
nacionalizem, ki je imel bistveno drugačen pogled na etnično pestrost večnacionalne
jugoslovanske države. Za Srbe, po katerih so se Makedonci najbolj zgledovali, je bilo
albansko prebivalstvo na Kosovu velik problem, ki se je vedno bolj razraščal, kar je imelo
posledice tudi v Makedoniji. Po drugi svetovni vojni v Makedoniji živelo okrog 160.000
Albancev ali dobrih 12 % skupnega prebivalstva Makedonije. V slabih treh desetletjih se je
njihovo število do začetka 80. let 20. stoletja več kot podvojilo, bilo jih je dobrih 370.000,
prav tako pa se je njihov delež v skupnem številu prebivalstva povečal skoraj na 20 %.
Albanska rodnost je postala glavni predmet političnih debat, ker je neposredno ogrožala
obstoj makedonskega naroda. Rodnost albanskih žensk je bila skoraj dvakrat tolikšna kot
rodnost makedonskih. Ni bilo treba kaj prida ugibati, kaj se bo zgodilo, če se bo ta trend
nadaljeval, zato so makedonske oblasti začele izvajati demografsko politiko, ki je najbolj
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prizadela manjšinske skupnosti z veliko rodnostjo. Ne samo, da je visoka rodnost Albank
ogrožala obstoj makedonskega naroda, temveč je ogrožala tudi obstoj države. Večina
slovanskih narodov v neposredni soseščini Albanije je prepričana, da Albanci s svojo
»demografsko zaroto« pripravljajo temelje za združitev vseh Albancev v skupni državi, Veliki
Albaniji. Problem Velike Albanije pride na dan v vsaki razpravi, povezani z etnično
problematiko. Makedonci imajo skoraj prirojen strah pred tem, da se bo zahodni del države
nekoč odcepil in se pridružil najprej Kosovu, nazadnje pa Veliki Albaniji. Strah še dodatno
podpihujejo Albanci sami, predvsem politični radikalci, ki javno razglašajo, da je Velika oz.
Etnična Albanija edina možna rešitev albanskega vprašanja na Balkanu.
Vzporedno z demografsko politiko so državne oblasti začele bistveno krčiti pravice
pripadnikov albanske narodnosti na področju manjšinskega izobraževanja, kulture in
osnovnih ustavnih svoboščin, na primer pri pravici do verskega in osebnega izražanja in
osnovnih človekovih pravicah. Republiške oblasti so uspele prepričati Makedonce, da so
Albanci glavni vzrok za večino težav, kar je neposreden vplivalo na slabšanje medetničnih
odnosov. Predsodki in stereotipi so začeli najedati makedonsko družbo, ki je bila vedno bolj
razcepljena na podlagi etnične pripadnosti. Ker je albanska družba že tako bolj zaprta in ne
dopušča močnih zunanjih vplivov, je bilo to še toliko lažje.
Razmere med skupnostima se po osamosvojitvi Makedonije niso izboljšale, kvečjemu
obratno. Osamosvojitev je bila dogodek, ki so ga tako Makedonci kot Albanci razumeli kot
odlično priložnost, da izboljšajo tisto, kar jih je prej motilo. Makedonci so končno dobili
svojo lastno nacionalno državo, Albanci pa priložnost, da izboljšajo svoj status in položaj v
državi. Slednjim se načrti žal niso uresničili, kajti večinski makedonski narod se je odločil, da
bo Makedonija imela izključno makedonski značaj. Kako resno so mislili s tem, so pokazali
takoj ob sprejetju ustave, državne zastave in himne. Medetnični odnosi bi morda lahko bili
bolj sproščeni, če Makedonci ne bi imeli tako velikih težav s seboj oziroma s svojimi
sosedami. Osamosvojitev je razpihnila že prej huda nesoglasja prav z vsemi sosedami;
takratna Jugoslavija (Srbija) ni priznavala makedonske ortodoksne Cerkve kot samostojne
organizacije, temveč si je lastila vse vernike in verske objekte pod svojo upravo. Prav tako je
že dolgo obstajala latentna nevarnost razširitve konflikta na makedonska tla, ki so bila edina
neomadeževana s krvjo poosamosvojitvenih vojn. Pomembno je tudi dejstvo, da državi vse do
leta 2001 nista dokončno določili meje med državama. Bolgarija je resda prva priznala
makedonski neodvisnost, toda še danes ne priznava makedonskega naroda in njegovega
jezika. Bolgari vztrajno trdijo, da Makedonci niso nič drugega kot vzhodni Bolgari, njihov
jezik pa ni nič drugega kot zgolj vzhodnobolgarsko narečje. Še manj so pripravljeni priznati
veliko makedonsko manjšino, ki je po balkanskih vojnah prišla pod bolgarsko oblast. Če bi
glasovali, bi Grčija kot Makedoniji najbolj neprijazna država gotovo zmagala. Svoje
neodobravanje nove slovanske države je pokazala že ob samem začetku, ko je vztrajala, da
mora Makedonija dopolniti svojo ustavo z amandmajem, da nima nobenih teritorialnih zahtev
zunaj svojih meja. Prav Grčiji gre zahvala, da se v mednarodnih odnosih še danes uporablja
začasno ime »Bivša jugoslovanska republika Makedonija«, kajti po grški teoriji je naziv
»Makedonija« vezan izključno na grško ozemlje. Zaradi Grčije se je morala Makedonija
odreči svoji prvotni zastavi in jo zamenjati z drugo, čeprav dokaj podobno. Verjetno bo v
prihodnje ravno Grčija tista, ki bo ovirala vstop Makedonije v EU. Albanija kot zahodna
soseda sicer ni tako problematična kot Grčija, vendar je že dejstvo, da v neposredni soseščini
živi albanski narod, dovolj zastrašujoče. Težko si predstavljamo, kako naporno je živeti in se
mednarodno uveljaviti ob tako neprijaznih sosedah, zato je pri proučevanju medetnične
problematike treba upoštevati vsa ta dejstva. Makedonija je vse, kar makedonski narod
premore, zato je razumljivo, da je niso želeli deliti z nikomer. Na žalost so pri tem naleteli na
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velike probleme, saj je danes kar četrtina vsega prebivalstva v Makedoniji albanskega
porekla. Albanci so kljub svojemu velikemu številu dobili osnovne manjšinske pravice in bili
s tem izenačeni z ostalimi, mnogo manj številčnimi manjšinami. Najbolj verjeten razlog za to
je makedonski strah, da bi v primeru večjih pravic in pristojnosti sčasoma zahtevali odcepitev
od Makedonije, kar bi pomenilo konec makedonske države in makedonskega naroda. Zaradi
zgoščene albanske poselitve, ki pomeni večjo lokalno moč, je Makedonija postala najbolj
centralizirana država v Evropi, morda tudi zunaj nje. Lokalna samouprava je dobila
minimalne pristojnosti. Makedonci so v kosovskem scenariju videli napoved prihodnjih
dogodkov v Makedoniji. Prištinska univerza je bila center albanskega nacionalizma, zato
Makedonci Albancem niso dovolili, da bi nadaljevali šolanje na univerzitetni ravni v svojem
jeziku. Ravno to področje je bila ena izmed vročih točk v medetničnih odnosih, ki so se
vztrajno slabšali. Med skupnostima je zazijal globok prepad. Makedonci so na svoji strani
prepada zatrjevali, da so Albanci nezvesti državljani, ki prepevajo albansko himno, mahajo z
zastavo albanske države in ne upoštevajo makedonskih zakonov. Albanci so na drugi strani
prepada odgovarjali, da jim Makedonija ne nudi ničesar, da so drugorazredni državljani in si
zaslužijo več pravic in pristojnosti glede na njihovo število. Albanci so to tezo dokazovali z
več primeri. Zanje je verjetno najbolj diskriminatoren makedonski zakon o državljanstvu, ki
postavlja zelo visoke pogoje za pridobitev državljanstva. Zanj je potrebno vsaj 15 let
neprekinjeno bivati v Makedoniji, česar pa ne izpolnjuje veliko Albancev, in to kljub dejstvu,
da so se rodili v Makedoniji. Tudi srednješolsko izobraževanje je lahko pokazatelj
drugorazrednosti, saj si ga je privoščilo manj albanskih otrok, kot bi si ga lahko. Nekaj
podobnega se je dogajalo pri zaposlovanju, kjer je bil delež zaposlenih Albancev mnogo nižji
kot delež makedonskih sodržavljanov, še večje nesorazmerje pa je bilo v državnih službah.
Pomembna so tudi državna finančna nadomestila, ki so jih pretežno albanske občine dobivale
manj kot pretežno makedonske občine. Neenakopravna je bila tudi dostopnost državnih
medijev in časa, ki je bil na državnem radiu in televiziji na voljo za albanske programe. Kljub
nekaterim pozitivnim poskusom se medetnični odnosi niso bistveno izboljšali.
Čeprav so se Albanci politično udejstvovali pri vodenju države že vse od prvih demokratičnih
volitev, jim v dobrem desetletju ni uspelo bistveno izboljšati položaja albanske skupnosti v
Makedoniji. Splet okoliščin je v začetku leta 2001 pripeljal do prvih oboroženih spopadov
med albanskimi oboroženimi skupinami in državno policijo, ki so kmalu prerasli v konflikt
večjih razsežnosti. NLA je brž našla zmagovito taktiko in namesto ozemlja zahtevala več
pravic za albansko skupnost v državi. Državna oblast je zelo pozno uvidela, kako resna je
dejanska situacija, kar pa ne bi mogli reči za mednarodno skupnost, ki se je zelo zgodaj
aktivno vključila v reševanje konflikta. Oboroženi konflikt, ki je zaznamoval vrhunec slabih
medetničnih odnosov, se je končal dobrega pol leta kasneje s podpisom Ohridskega okvirnega
sporazuma. Sporazum je na novo določil pravice in dolžnosti albanske skupnosti v
Makedoniji, prav tako pa je globoko posegel v nekatera področja delovanja države. Albanci
so dobili večino tistega, kar so zahtevali. Albanski jezik je postal drugi uradni jezik v državi,
določeni so bili osnovni pogoji za kasnejšo decentralizacijo oblasti in prenos različnih
pristojnosti na lokalni nivo, z ustavo so določili enakopravno zastopanost obeh narodov v
državnih službah, predvsem v policiji in javni upravi, uvedli so možnost pravice veta v
parlamentu za pripadnike albanske manjšine in zakonsko uredili visokošolsko izobraževanje v
albanskem jeziku. Dediščina jugoslovanskega socializma je kot bumerang z vso silo udarila
nazaj in desetletja zapostavljanja Albancev v državi so zahtevala svoj davek. Popolnoma
razumljivo je, da nova ureditev države Makedoncem ni bila pogodu, ker so v Sporazumu
videli hud udarec suverenosti makedonske države. Zdaj so bili prisiljeni deliti skoraj izključno
pravico do »svoje« države tudi z drugimi. Kako boleč udarec je bil to za Makedonce, se lepo
odraža v dogodkih po podpisu Sporazuma, saj se je uresničevanje sprememb zavleklo že pri

102
prvi postavki, ratifikaciji v parlamentu. Makedonci so bili, kot kaže, slepo prepričani, da
lahko prezrejo albanske zahteve in da spremembe niso potrebne. Ključno vlogo pri vsem tem
je imela mednarodna skupnost, ki je hitro uvidela, da so razmere v Makedoniji zelo resne in
lahko zamajejo krhki mir v celotni regiji. Albanski ekstremizem, prikrit v zahtevi po večjih
pravicah albanske manjšine, je bil prevelik zalogaj za makedonsko državo, zato je bilo
mednarodno sodelovanje nujno potrebno.
Zmotno bi bilo pričakovati, da se bodo medetnični odnosi izboljšali čez noč. Albanska
skupnost je dosegla uresničenje večine svojih zahtev. Toda jedro problema niso bili Albanci,
temveč Makedonci, ki so po podpisu Sporazuma na drugi narod v državi gledali še z večjim
nezaupanjem in strahom. Makedonski narod, ki ga je politika skoraj dve desetletji uspešno
prepričevala, da je treba vzroke za skoraj vse probleme v državi iskati pri albanski manjšini,
se je počutil opeharjenega. Sporazum je povzročil še večje zamer Makedoncev do albanske
skupnosti, saj so se sami počutili kot poraženci. Medetnični odnosi so bili še nekaj časa čas po
zaključku konflikta na enako nizki ravni kot v času trajanja konflikta. Prav tako so bile
varnostne razmere v državi še dolgo zelo napete in celo leta 2004 je obstajala možnost, da se
konflikt ponovno razplamti. Brez sodelovanja mednarodnih vojaških sil zveze Nato in kasneje
EU bi bile razmere še slabše. Kako delikatna je etnična problematika v zahodni Makedoniji,
se je lepo pokazalo leta 2004, ko so ob preureditvi občin razpisali referendum, katerega
morebitni uspeh bi lahko krepko zamajal krhki mir v državi. Nove občine so bile narisane po
etničnih mejah v prid albanske skupnosti, zato so makedonski radikalci opozarjali na začetek
delitve in razpad države. Pri tem so apelirali na Makedonce, naj to preprečijo na referendumu.
K njegovemu neuspehu je pripomoglo strateško ameriško priznanje Makedonije z njenim
ustavnim imenom, kar je v državi povzročilo splošno evforijo. Ravno ta poteza ZDA bi lahko
simbolično pokazala, kako pomemben je vpliv mednarodne skupnosti v Makedoniji. Brez
sodelovanja mednarodne skupnosti Makedonije v današnji obliki ne bi bilo. Vse od
osamosvojitve je bil vpliv mednarodne skupnosti odločilen, še zlasti na varnostne razmere v
državi. Vojaške sile, najprej OZN, potem zveze Nato in EU, so na makedonskih tleh navzoče
že od osamosvojitve. Misija OVSE-ja je v Skopju že od leta 1992. Celotno zaključno dejanje
konflikta 2001 je vodila mednarodna skupnost, prav tako je vplivala na določila Sporazuma in
izvajala pritisk, da bi ga začeli uresničevati v praksi. Makedonija danes vidi svojo perspektivo
v evroatlantskih povezavah, kamor jo z metodo korenčka in palice postopoma vodita EU in
zveza Nato. Dodelitev statusa kandidatke, ki si ga je Makedonija prislužila z uspešnim
izvajanjem Sporazuma, je bil verjetno eden izmed dveh najsvetlejših trenutkov Makedonije.
Medetnični odnosi so danes bistveno boljši kot daj prej. Varnostne razmere v državi so dobre,
kar potrjuje tudi dejstvo, da v Makedoniji ni več mednarodnih oboroženih sil. Politika, ki
počasi dozoreva in ne igra več toliko na etnične karte kot nekoč, ima pozitiven vpliv na
medetnične odnose. Daljše obdobje miru vpliva na vedno bolj sproščene odnose in obeti za
prihodnost so optimistični. Članstvo v EU je tudi skupni cilj makedonske in albanske
skupnosti v državi in razlog, zaradi katerega je vredno izboljšati medetnične odnose. Zelo
vzpodbudna je dinamika izboljšanja medetničnih odnosov, ki je glede na dogajanje v
preteklosti nad vsemi pričakovanji. Ob izboljšanju gospodarskega položaja in predvsem
zmanjšanju brezposelnosti se bodo ljudje manj ozirali na etnično poreklo in lažje sobivali, saj
Albanci ne bodo več ogrožali Makedoncev in obratno. Ni pa nujno, da se bodo razmere
spreminjale v to smer, saj je kar nekaj potencialno nevarnih okoliščin. Dejstvo je, da je
rodnost v albanski skupnosti še zmeraj občutno večja kot v makedonski, kar lahko v nekaj
desetletjih spremeni številčno razmerje v državi. Albanski politični predstavniki že danes
svarijo, da status albanske skupnosti še ni dokončno določen in da bodo potrebne ponovne
razprave o tej problematiki. Prav tako Albanci gledajo na Sporazum kot na izhodišče za
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nadaljnji razvoj države, Makedonci pa kot največ, kar so pripravljeni dopustiti albanski
skupnosti. Če bodo Albanci ponovno dobili občutek, da jih država zapostavlja in potiska v
kot, bodo zelo verjetno začeli razmišljati o dokončni rešitvi statusa albanskega naroda na
Balkanu po vzoru albanskih političnih radikalcev, ki zahtevajo združitev vseh Albancev v eni
državi.
Če zaključim to delo tam, kjer sem ga začel, pri hipotezah, lahko napišem sledeče. Izmed treh
postavljenih hipotez ne drži le tista, ki govori o tem, da je zahodna Makedonija dejansko
ločen del Makedonije, ki živi po svojih pravilih in zakonih. Makedonija kot država je
organizirana tako, da ta hipoteza ne drži. Do leta 2004 je bila Makedonija najbolj
centralizirana država v Evropi in vsi vzvodi moči so bili v Skopju. Kljub dejstvu, da je
zahodni del Makedonije poseljen večinoma z Albanci, so le-ti imeli minimalne pristojnosti na
ravni občin, predvsem pa so bili finančno odvisni od Skopja. Že dobro leto teče prenos
določenega dela pristojnosti z državne na lokalno raven, kar bo lokalni samoupravi omogočilo
večjo samostojnost, vendar to ne bo pomenilo, da bodo pretežno albanske občine lahko živele
po svoje. Hipoteza je stala na trhlih temeljih in slabem predhodnem poznavanju razmer.
Zahodna Makedonija ni geografsko enoten in zaokrožen prostor znotraj Makedonije, ki bi
lahko kakor koli kljuboval državnim oblastem, ampak je geografsko raznolik in pester
prostor, ki med drugim vključuje tudi makedonsko prestolnico.
Hipoteza, češ da sta za slabe medetnične odnose kriva predvsem politika in mediji, drži, saj
analiza državne politike in poročanja medijev nedvoumno dokazuje, da je bilo ravnanje obojih
negativno in naravnano v podpihovanje medetnične nestrpnosti. Nezrela politika, ki je
kopirala srbsko politično demagogijo in vzpostavila umeten strah pred albansko skupnostjo
ter jo obtoževala vsealbanske zarote in uničujočega vpliva na makedonski narod, je z
nacionalistično držo prikrivala dejanske probleme v državi, ki jih je sama zakrivila.
Makedonski mediji, večinoma v državni lasti, zatorej pod velikim vplivom državne doktrine,
so prikazovali albansko skupnost kot jedro vseh problemov, medtem ko so jim albanski
mediji vztrajno sledili. Ozračje v državi je bilo pod vplivom etničnih predsodkov, kar je
vplivalo na medetnične odnose tudi na osebni, človeški ravni.
Tretja in zadnja hipoteza, češ da je stabilna prihodnost Makedonije v rokah mednarodne
skupnosti, prav tako drži. Mednarodna skupnost se že vse od osamosvojitve Makedonije
aktivno udejstvuje pri stabilizaciji varnostnih razmer v državi, saj Makedonija sama tega ni
bila sposobna zagotoviti. Danes je ključna vloga mednarodne skupnosti pri približevanju
Makedonije zvezi Nato in EU. Pogoj za njeno uspešno približevanje je uresničevanje
Sporazuma in uveljavljanje demokratičnih vrednot. Članstvo v teh dveh organizacijah je edina
skupna točka tako albanske kot makedonske skupnosti v državi in največji motiv za
izboljšanje medetničnih odnosov. Brez te perspektive bi razvoj Makedonije najverjetneje šel v
napačno smer.
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SUMMARY
Interethnic issues in Macedonia are very complex. On the one side there is the Macedonian
nation which has a right to claim Macedonia their own. One the other side there is the
Albanian minority that consists of about one quarter of the population of the country and is
therefore entitled to certain rights and jurisdictions.
The Albanians are most likely the descendants of Illyrian tribe that inhabited this area
millenniums ago. The Macedonians are of Slavic origin and came to this area in sixth century
AC. The Ottomans conquered this area at the end of the thirteenth century and dominated
Macedonia until the beginning of the twentieth century. Since the Albanians converted to
Islam they were entitled to greater rights and privileges than Christian Macedonians and were
superior over them. When the Ottomans were driven out of the Balkans the Serbs replaced
them. They treated badly both the Albanians and the Macedonians. In the Second World War,
Italy gave Albania the jurisdiction over the Western Macedonia. After the war ended,
Macedonia was formulated as a republic within the newly created Yugoslavia. For the first
time in history, the Macedonians were recognised as a nation and quickly started
consolidating their national consciousness. The evolution of the young republic was based on
the Macedonian nation although they consisted only two thirds of all the population in the
republic.
After Tito’s death, things started to change in Yugoslavia. Serbian nationalism came to the
foreground. The growth of Albanian minority in Kosovo became Serbia's biggest problem and
that influenced the Macedonian perception of their own Albanian minority. Albanian
population in Macedonia grew from 160.000 just after the war to 370.000 in the beginning of
1980s. the very high birth rate of the Albanian minority became a serious threat to the
Macedonian nation. One of the greatest myths that scares many of Slavic nations is that one
day all the Albanians will join in the Greater or Ethnic Albania. Their high birth rate is just a
means and a »conspiracy« to achieve that. Macedonia's authorities began diminishing the
rights of the Albanian minority and instituted such demographic policy that hurt minorities
with a higher birth rate.
After Macedonia gained independence, interethnic relations started to deteriorate. Both the
Macedonians and the Albanians saw the opportunity to improve things regarding their
nations. The Albanian minority unsuccessfully demanded greater rights and jurisdictions.
Macedonians wanted Macedonia to have an exclusively Macedonian character. And so they
introduced the constitution, national anthem and national flag. One of the reasons to behave
like that were serious issues with its neighbouring countries. Bulgaria still denies the
existence of the Macedonian nation and language. It claims both as Bulgarian. The Serbian
Orthodox Church denies the Macedonian Orthodox Church. Until 2001 there was no
delimitation of border between Serbia and Macedonia. Greece still disputes the Macedonian
name. They claim Macedonia to be exclusively Greek and they enforced the term »Former
Yugoslav Republic of Macedonia« in international relations.
Macedonians fear was that if they allowed the Albanians greater rights they would eventually
secede. Kosovo was seen as a scenario for domestic issues. Priština University was the core of
an Albanian nationalism. Therefore the Albanians in Macedonia weren't allowed to study in
their mother tongue. Education was only one of many hot spots that separated both
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communities miles apart. The Macedonians accused the Albanians of being disobedient
citizens. The Albanians responded that they were treated as second class citizens.
Although the Albanians participated in the political life of Macedonia over a decade, they did
not manage to improve the status of the Albanian minority. At the beginning of 2001 occurred
the first clashes between armed Albanian guerrilla and Macedonian armed forces. NLA, as the
guerrilla called themselves, soon justified its mean with a demand of greater rights for the
Albanian minority. Fighting continued until in August a peace agreement was signed. Ohrid
Framework Agreement has improved the status of the Albanian community and that
significantly changed some aspects of the country's organisation. The Albanian language
became the second official language. In the parliament, members of communities not in the
majority were given the right to veto. Decentralisation was set to begin, which means that
local authorities would get more power. But most of all, equitable representation was written
down in the constitution, which means that the percentage of Albanians in public service
(police, army and administration) should reflect the percentage of Albanians in Macedonia.
Although the Framework Agreement has improved the status of the Albanian community,
interethnic relations didn't improve. The Macedonians perceived changes as a defeat and as a
serious impact on their national identity. They also negatively perceived and resented the
international community, which played a decisive role in this conflict. Today, interethnic
relations are improving rapidly. This improvement is due to Macedonia's approach to the
NATO and the EU. The EU is measuring Macedonia's readiness to join the EU by its
implementation of the Framework Agreement, which has direct effects on the interethnic
relations. But even though the interethnic relations are improving, there are still some
potential threats. The Albanian birth rate is still much higher than the Macedonian. Some
Albanian politicians are saying that the status of the Albanian community hasn’t been exactly
defined and that there are still some issues to be resolved. Also, both communities have a very
different perspective on the Framework Agreement. Macedonians see it as maximum,
Albanians as minimum. If Albanians once again feel they are being mistreated, they will very
likely raise their voice for further changes of their status.
In the introduction three hypotheses were set. I show that the first one, claiming that Western
Macedonia is de facto independent part of Macedonia, cannot be sustained. Macedonia as a
country is organised in such a manner that this is not possible. Hypothesis was based on poor
knowledge and stereotypes.
The second hypothesis, claiming that the politics and media were mainly responsible for
interethnic issues, has been sustained. The analysis of the political behaviour and the media
reporting indisputably shows that both had a negative effect on interethnic relations.
Third and the last hypothesis, claiming that the stabile future of Macedonia is in the hands of
the international community, is also sustained. The international community has been present
in Macedonia since the beginning of its independence in 1991 and played a decisive role in
the 2001 conflict. The presence of international military forces after the conflict actively
prevented new conflicts and helped to stabilise the country. Today Macedonia’s desire to join
the NATO and the EU is the main leverage of the international community.
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13.08.2001
The following points comprise an agreed framework for securing the future of Macedonia's
democracy and permitting the development of closer and more integrated relations between
the Republic of Macedonia and the Euro-Atlantic community. This Framework will promote
the peaceful and harmonious development of civil society while respecting the ethnic identity
and the interests of all Macedonian citizens.
1. Basic Principles
1.1. The use of violence in pursuit of political aims is rejected completely and
unconditionally. Only peaceful political solutions can assure a stable and democratic future
for Macedonia.
1.2. Macedonia's sovereignty and territorial integrity, and the unitary character of the State are
inviolable and must be preserved. There are no territorial solutions to ethnic issues.
1.3. The multi-ethnic character of Macedonia's society must be preserved and reflected in
public life.
1.4. A modern democratic state in its natural course of development and maturation must
continually ensure that its Constitution fully meets the needs of all its citizens and comports
with the highest international standards, which themselves continue to evolve.
1.5. The development of local self-government is essential for encouraging the participation
of citizens in democratic life, and for promoting respect for the identity of communities.
2. Cessation of Hostilities
2.1. The parties underline the importance of the commitments of July 5, 2001. There shall be
a complete cessation of hostilities, complete voluntary disarmament of the ethnic Albanian
armed groups and their complete voluntary disbandment. They acknowledge that a decision
by NATO to assist in this context will require the establishment of a general, unconditional
and open-ended cease-fire, agreement on a political solution to the problems of this country, a
clear commitment by the armed groups to voluntarily disarm, and acceptance by all the parties
of the conditions and limitations under which the NATO forces will operate.
3. Development of Decentralized Government
3.1. A revised Law on Local Self-Government will be adopted that reinforces the powers of
elected local officials and enlarges substantially their competencies in conformity with the
Constitution (as amended in accordance with Annex A) and the European Charter on Local
Self-Government, and reflecting the principle of subsidiarity in effect in the European Union.
Enhanced competencies will relate principally to the areas of public services, urban and rural
planning, environmental protection, local economic development, culture, local finances,
education, social welfare, and health care. A law on financing of local self-government will be
adopted to ensure an adequate system of financing to enable local governments to fulfill all of
their responsibilities.
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3.2. Boundaries of municipalities will be revised within one year of the completion of a new
census, which will be conducted under international supervision by the end of 2001. The
revision of the municipal boundaries will be effectuated by the local and national authorities
with international participation.
3.3. In order to ensure that police are aware of and responsive to the needs and interests of the
local population, local heads of police will be selected by municipal councils from lists of
candidates proposed by the Ministry of Interior, and will communicate regularly with the
councils. The Ministry of Interior will retain the authority to remove local heads of police in
accordance with the law.
4. Non-Discrimination and Equitable Representation
4.1. The principle of non-discrimination and equal treatment of all under the law will be
respected completely. This principle will be applied in particular with respect to employment
in public administration and public enterprises, and access to public financing for business
development.
4.2. Laws regulating employment in public administration will include measures to assure
equitable representation of communities in all central and local public bodies and at all levels
of employment within such bodies, while respecting the rules concerning competence and
integrity that govern public administration. The authorities will take action to correct present
imbalances in the composition of the public administration, in particular through the
recruitment of members of under-represented communities. Particular attention will be given
to ensuring as rapidly as possible that the police services will generally reflect the
composition and distribution of the population of Macedonia, as specified in Annex C.
4.3. For the Constitutional Court, one-third of the judges will be chosen by the Assembly by a
majority of the total number of Representatives that includes a majority of the total number of
Representatives claiming to belong to the communities not in the majority in the population of
Macedonia. This procedure also will apply to the election of the Ombudsman (Public
Attorney) and the election of three of the members of the Judicial Council.
5. Special Parliamentary Procedures
5.1. On the central level, certain Constitutional amendments in accordance with Annex A and
the Law on Local Self-Government cannot be approved without a qualified majority of twothirds of votes, within which there must be a majority of the votes of Representatives claiming
to belong to the communities not in the majority in the population of Macedonia.
5.2. Laws that directly affect culture, use of language, education, personal documentation, and
use of symbols, as well as laws on local finances, local elections, the city of Skopje, and
boundaries of municipalities must receive a majority of votes, within which there must be a
majority of the votes of the Representatives claiming to belong to the communities not in the
majority in the population of Macedonia.
6. Education and Use of Languages
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6.1. With respect to primary and secondary education, instruction will be provided in the
students' native languages, while at the same time uniform standards for academic programs
will be applied throughout Macedonia.
6.2. State funding will be provided for university level education in languages spoken by at
least 20 percent of the population of Macedonia, on the basis of specific agreements.
6.3. The principle of positive discrimination will be applied in the enrolment in State
universities of candidates belonging to communities not in the majority in the population of
Macedonia until the enrolment reflects equitably the composition of the population of
Macedonia.
6.4. The official language throughout Macedonia and in the international relations of
Macedonia is the Macedonian language.
6.5. Any other language spoken by at least 20 percent of the population is also an official
language, as set forth herein. In the organs of the Republic of Macedonia, any official
language other than Macedonian may be used in accordance with the law, as further
elaborated in Annex B. Any person living in a unit of local self-government in which at least
20 percent of the population speaks an official language other than Macedonian may use any
official language to communicate with the regional office of the central government with
responsibility for that municipality; such an office will reply in that language in addition to
Macedonian. Any person may use any official language to communicate with a main office of
the central government, which will reply in that language in addition to Macedonian.
6.6. With respect to local self-government, in municipalities where a community comprises at
least 20 percent of the population of the municipality, the language of that community will be
used as an official language in addition to Macedonian. With respect to languages spoken by
less than 20 percent of the population of the municipality, the local authorities will decide
democratically on their use in public bodies.
6.7. In criminal and civil judicial proceedings at any level, an accused person or any party will
have the right to translation at State expense of all proceedings as well as documents in
accordance with relevant Council of Europe documents.
6.8. Any official personal documents of citizens speaking an official language other than
Macedonian will also be issued in that language, in addition to the Macedonian language, in
accordance with the law.
7. Expression of Identity
7.1. With respect to emblems, next to the emblem of the Republic of Macedonia, local
authorities will be free to place on front of local public buildings emblems marking the
identity of the community in the majority in the municipality, respecting international rules
and usages.
8. Implementation
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8.1. The Constitutional amendments attached at Annex A will be presented to the Assembly
immediately. The parties will take all measures to assure adoption of these amendments
within 45 days of signature of this Framework Agreement.
8.2. The legislative modifications identified in Annex B will be adopted in accordance with
the timetables specified therein.
8.3. The parties invite the international community to convene at the earliest possible time a
meeting of international donors that would address in particular macro-financial assistance;
support for the financing of measures to be undertaken for the purpose of implementing this
Framework Agreement, including measures to strengthen local self-government; and
rehabilitation and reconstruction in areas affected by the fighting.
9. Annexes
The following Annexes constitute integral parts of this Framework Agreement:
A. Constitutional Amendments
B. Legislative Modifications
C. Implementation and Confidence-Building Measures
10. Final Provisions
10.1. This Agreement takes effect upon signature.
10.2. The English language version of this Agreement is the only authentic version.
10.3. This Agreement was concluded under the auspices of President Boris Trajkovski.
Done at Skopje, Macedonia on 13 August 2001, in the English language.
ANNEX A
CONSTITUTIONAL AMENDMENTS
Preamble
The citizens of the Republic of Macedonia, taking over responsibility for the present and
future of their fatherland, aware and grateful to their predecessors for their sacrifice and
dedication in their endeavors and struggle to create an independent and sovereign state of
Macedonia, and responsible to future generations to preserve and develop everything that is
valuable from the rich cultural inheritance and coexistence within Macedonia, equal in rights
and obligations towards the common good -- the Republic of Macedonia, in accordance with
the tradition of the Krushevo Republic and the decisions of the Antifascist People's Liberation
Assembly of Macedonia, and the Referendum of September 8, 1991, they have decided to
establish the Republic of Macedonia as an independent, sovereign state, with the intention of
establishing and consolidating rule of law, guaranteeing human rights and civil liberties,
providing peace and coexistence, social justice, economic well-being and prosperity in the life
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of the individual and the community, and in this regard through their representatives in the
Assembly of the Republic of Macedonia, elected in free and democratic elections, they adopt .
...
Article 7
(1) The Macedonian language, written using its Cyrillic alphabet, is the official language
throughout the Republic of Macedonia and in the international relations of the Republic of
Macedonia.
(2) Any other language spoken by at least 20 percent of the population is also an official
language, written using its alphabet, as specified below.
(3) Any official personal documents of citizens speaking an official language other than
Macedonian shall also be issued in that language, in addition to the Macedonian language, in
accordance with the law.
(4) Any person living in a unit of local self-government in which at least 20 percent of the
population speaks an official language other than Macedonian may use any official language
to communicate with the regional office of the central government with responsibility for that
municipality; such an office shall reply in that language in addition to Macedonian. Any
person may use any official language to communicate with a main office of the central
government, which shall reply in that language in addition to Macedonian.
(5) In the organs of the Republic of Macedonia, any official language other than Macedonian
may be used in accordance with the law.
(6) In the units of local self-government where at least 20 percent of the population speaks a
particular language, that language and its alphabet shall be used as an official language in
addition to the Macedonian language and the Cyrillic alphabet. With respect to languages
spoken by less than 20 percent of the population of a unit of local self-government, the local
authorities shall decide on their use in public bodies.
Article 8
(1) The fundamental values of the constitutional order of the Republic of Macedonia are:
- the basic freedoms and rights of the individual and citizen, recognized in international law
and set down in the Constitution;
- equitable representation of persons belonging to all communities in public bodies at all
levels and in other areas of public life;
....
Article 19
(1) The freedom of religious confession is guaranteed.
(2) The right to express one's faith freely and publicly, individually or with others is
guaranteed.
(3) The Macedonian Orthodox Church, the Islamic Religious Community in Macedonia, the
Catholic Church, and other Religious communities and groups are separate from the state and
equal before the law.
(4) The Macedonian Orthodox Church, the Islamic Religious Community in Macedonia, the
Catholic Church, and other Religious communities and groups are free to establish schools
and other social and charitable institutions, by ways of a procedure regulated by law.
Article 48
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(1) Members of communities have a right freely to express, foster and develop their identity
and community attributes, and to use their community symbols.
(2) The Republic guarantees the protection of the ethnic, cultural, linguistic and religious
identity of all communities.
(3) Members of communities have the right to establish institutions for culture, art, science
and education, as well as scholarly and other associations for the expression, fostering and
development of their identity.
(4) Members of communities have the right to instruction in their language in primary and
secondary education, as determined by law. In schools where education is carried out in
another language, the Macedonian language is also studied.
Article 56
...
(2) The Republic guarantees the protection, promotion and enhancement of the historical and
artistic heritage of Macedonia and all communities in Macedonia and the treasures of which it
is composed, regardless of their legal status. The law regulates the mode and conditions under
which specific items of general interest for the Republic can be ceded for use.
Article 69
...
(2) For laws that directly affect culture, use of language, education, personal documentation,
and use of symbols, the Assembly makes decisions by a majority vote of the Representatives
attending, within which there must be a majority of the votes of the Representatives attending
who claim to belong to the communities not in the majority in the population of Macedonia.
In the event of a dispute within the Assembly regarding the application of this provision, the
Committee on Inter-Community Relations shall resolve the dispute.
Article 77
(1) The Assembly elects the Public Attorney by a majority vote of the total number of
Representatives, within which there must be a majority of the votes of the total number of
Representatives claiming to belong to the communities not in the majority in the population of
Macedonia.
(2) The Public Attorney protects the constitutional rights and legal rights of citizens when
violated by bodies of state administration and by other bodies and organizations with public
mandates. The Public Attorney shall give particular attention to safeguarding the principles of
non-discrimination and equitable representation of communities in public bodies at all levels
and in other areas of public life.
....
Article 78
(1) The Assembly shall establish a Committee for Inter-Community Relations.
(2) The Committee consists of seven members each from the ranks of the Macedonians and
Albanians within the Assembly, and five members from among the Turks, Vlachs, Romanies
and two other communities. The five members each shall be from a different community; if
fewer than five other communities are represented in the Assembly, the Public Attorney, after
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consultation with relevant community leaders, shall propose the remaining members from
outside the Assembly.
(3) The Assembly elects the members of the Committee.
(4) The Committee considers issues of inter-community relations in the Republic and makes
appraisals and proposals for their solution.
(5) The Assembly is obliged to take into consideration the appraisals and proposals of the
Committee and to make decisions regarding them.
(6) In the event of a dispute among members of the Assembly regarding the application of the
voting procedure specified in Article 69(2), the Committee shall decide by majority vote
whether the procedure applies.
Article 84
The President of the Republic of Macedonia
...
- proposes the members of the Council for Inter-Ethnic Relations ;(to be deleted) . . . .
Article 86
(1) The President of the Republic is President of the Security Council of the Republic of
Macedonia.
(2) The Security Council of the Republic is composed of the President of the Republic, the
President of the Assembly, the Prime Minister, the Ministers heading the bodies of state
administration in the fields of security, defence and foreign affairs and three members
appointed by the President of the Republic. In appointing the three members, the President
shall ensure that the Security Council as a whole equitably reflects the composition of the
population of Macedonia.
(3) The Council considers issues relating to the security and defence of the Republic and
makes policy proposals to the Assembly and the Government.
Article 104
(1) The Republican Judicial Council is composed of seven members.
(2) The Assembly elects the members of the Council. Three of the members shall be elected
by a majority vote of the total number of Representatives, within which there must be a
majority of the votes of the total number of Representatives claiming to belong to the
communities not in the majority in the population of Macedonia.
....
Article 109
(1) The Constitutional Court of Macedonia is composed of nine judges.
(2) The Assembly elects six of the judges to the Constitutional Court by a majority vote of the
total number of Representatives. The Assembly elects three of the judges by a majority vote
of the total number of Representatives, within which there must be a majority of the votes of
the total number of Representatives claiming to belong to the communities not in the majority
in the population of Macedonia.
....
Article 114
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...
(5) Local self-government is regulated by a law adopted by a two-thirds majority vote of the
total number of Representatives, within which there must be a majority of the votes of the
total number of Representatives claiming to belong to the communities not in the majority in
the population of Macedonia. The laws on local finances, local elections, boundaries of
municipalities, and the city of Skopje shall be adopted by a majority vote of the
Representatives attending, within which there must be a majority of the votes of the
Representatives attending who claim to belong to the communities not in the majority in the
population of Macedonia.
Article 115
(1) In units of local self-government, citizens directly and through representatives participate
in decision-making on issues of local relevance particularly in the fields of public services,
urban and rural planning, environmental protection, local economic development, local
finances, communal activities, culture, sport, social security and child care, education, health
care and other fields determined by law.
....
Article 131
(1) The decision to initiate a change in the Constitution is made by the Assembly by a twothirds majority vote of the total number of Representatives.
(2) The draft amendment to the Constitution is confirmed by the Assembly by a majority vote
of the total number of Representatives and then submitted to public debate.
(3) The decision to change the Constitution is made by the Assembly by a two-thirds majority
vote of the total number of Representatives.
(4) A decision to amend the Preamble, the articles on local self-government, Article 131, any
provision relating to the rights of members of communities, including in particular Articles 7,
8, 9, 19, 48, 56, 69, 77, 78, 86, 104 and 109, as well as a decision to add any new provision
relating to the subject matter of such provisions and articles, shall require a two-thirds
majority vote of the total number of Representatives, within which there must be a majority of
the votes of the total number of Representatives claiming to belong to the communities not in
the majority in the population of Macedonia.
(5) The change in the Constitution is declared by the Assembly.
ANNEX B
LEGISLATIVE MODIFICATIONS
The parties will take all necessary measures to ensure the adoption of the legislative changes
set forth hereafter within the time limits specified.
1. Law on Local Self-Government
The Assembly shall adopt within 45 days from the signing of the Framework Agreement a
revised Law on Local Self-Government. This revised Law shall in no respect be less favorable
to the units of local self-government and their autonomy than the draft Law proposed by the
Government of the Republic of Macedonia in March 2001. The Law shall include
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competencies relating to the subject matters set forth in Section 3.1 of the Framework
Agreement as additional independent competencies of the units of local self-government, and
shall conform to Section 6.6 of the Framework Agreement. In addition, the Law shall provide
that any State standards or procedures established in any laws concerning areas in which
municipalities have independent competencies shall be limited to those which cannot be
established as effectively at the local level; such laws shall further promote the municipalities'
independent exercise of their competencies.
2. Law on Local Finance
The Assembly shall adopt by the end of the term of the present Assembly a law on local selfgovernment finance to ensure that the units of local self-government have sufficient resources
to carry out their tasks under the revised Law on Local Self-Government. In particular, the
law shall:
- Enable and make responsible units of local self-government for raising a substantial amount
of tax revenue;
- Provide for the transfer to the units of local self-government of a part of centrally raised
taxes that corresponds to the functions of the units of local self-government and that takes
account of the collection of taxes on their territories; and
- Ensure the budgetary autonomy and responsibility of the units of local self-government
within their areas of competence.
3. Law on Municipal Boundaries
The Assembly shall adopt by the end of 2002 a revised law on municipal boundaries, taking
into account the results of the census and the relevant guidelines set forth in the Law on Local
Self-Government.
4. Laws Pertaining to Police Located in the Municipalities
The Assembly shall adopt before the end of the term of the present Assembly provisions
ensuring:
- That each local head of the police is selected by the council of the municipality concerned
from a list of not fewer than three candidates proposed by the Ministry of the Interior, among
whom at least one candidate shall belong to the community in the majority in the
municipality. In the event the municipal council fails to select any of the candidates proposed
within 15 days, the Ministry of the Interior shall propose a second list of not fewer than three
new candidates, among whom at least one candidate shall belong to the community in the
majority in the municipality. If the municipal council again fails to select any of the
candidates proposed within 15 days, the Minister of the Interior, after consultation with the
Government, shall select the local head of police from among the two lists of candidates
proposed by the Ministry of the Interior as well as three additional candidates proposed by the
municipal council;
- That each local head of the police informs regularly and upon request the council of the
municipality concerned;
- That a municipal council may make recommendations to the local head of police in areas
including public security and traffic safety; and
- That a municipal council may adopt annually a report regarding matters of public safety,
which shall be addressed to the Minister of the Interior and the Public Attorney
(Ombudsman).
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5. Laws on the Civil Service and Public Administration
The Assembly shall adopt by the end of the term of the present Assembly amendments to the
laws on the civil service and public administration to ensure equitable representation of
communities in accordance with Section 4.2 of the Framework Agreement.
6. Law on Electoral Districts
The Assembly shall adopt by the end of 2002 a revised Law on Electoral Districts, taking into
account the results of the census and the principles set forth in the Law on the Election of
Members for the Parliament of the Republic of Macedonia.
7. Rules of the Assembly
The Assembly shall amend by the end of the term of the present Assembly its Rules of
Procedure to enable the use of the Albanian language in accordance with Section 6.5 of the
Framework Agreement, paragraph 8 below, and the relevant amendments to the Constitution
set forth in Annex A.
8. Laws Pertinent to the Use of Languages
The Assembly shall adopt by the end of the term of the present Assembly new legislation
regulating the use of languages in the organs of the Republic of Macedonia. This legislation
shall provide that:
- Representatives may address plenary sessions and working bodies of the Assembly in
languages referred to in Article 7, paragraphs 1 and 2 of the Constitution (as amended in
accordance with Annex A);
- Laws shall be published in the languages referred to in Article 7, paragraphs 1 and 2 of the
Constitution (as amended in accordance with Annex A); and
- All public officials may write their names in the alphabet of any language referred to in
Article 7, paragraphs 1 and 2 of the Constitution (as amended in accordance with Annex A)
on any official documents.
The Assembly also shall adopt by the end of the term of the present Assembly new legislation
on the issuance of personal documents.
The Assembly shall amend by the end of the term of the present Assembly all relevant laws to
make their provisions on the use of languages fully compatible with Section 6 of the
Framework Agreement.
9. Law on the Public Attorney
The Assembly shall amend by the end of 2002 the Law on the Public Attorney as well as the
other relevant laws to ensure:
- That the Public Attorney shall undertake actions to safeguard the principles of nondiscrimination and equitable representation of communities in public bodies at all levels and
in other areas of public life, and that there are adequate resources and personnel within his
office to enable him to carry out this function;
- That the Public Attorney establishes decentralized offices;
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- That the budget of the Public Attorney is voted separately by the Assembly;
- That the Public Attorney shall present an annual report to the Assembly and, where
appropriate, may upon request present reports to the councils of municipalities in which
decentralized offices are established; and
- That the powers of the Public Attorney are enlarged:
- To grant to him access to and the opportunity to examine all official documents, it being
understood that the Public Attorney and his staff will not disclose confidential information;
- To enable the Public Attorney to suspend, pending a decision of the competent court, the
execution of an administrative act, if he determines that the act may result in an irreparable
prejudice to the rights of the interested person; and
- To give to the Public Attorney the right to contest the conformity of laws with the
Constitution before the Constitutional Court.
10. Other Laws
The Assembly shall enact all legislative provisions that may be necessary to give full effect to
the Framework Agreement and amend or abrogate all provisions incompatible with the
Framework Agreement.
ANNEX C
IMPLEMENTATION AND CONFIDENCE-BUILDING MEASURES
1. International Support
1.1. The parties invite the international community to facilitate, monitor and assist in the
implementation of the provisions of the Framework Agreement and its Annexes, and request
such efforts to be coordinated by the EU in cooperation with the Stabilization and Association
Council.
2. Census and Elections
2.1. The parties confirm the request for international supervision by the Council of Europe
and the European Commission of a census to be conducted in October 2001.
2.2. Parliamentary elections will be held by 27 January 2002. International organizations,
including the OSCE, will be invited to observe these elections.
3. Refugee Return, Rehabilitation and Reconstruction
3.1. All parties will work to ensure the return of refugees who are citizens or legal residents of
Macedonia and displaced persons to their homes within the shortest possible timeframe, and
invite the international community and in particular UNHCR to assist in these efforts.
3.2. The Government with the participation of the parties will complete an action plan within
30 days after the signature of the Framework Agreement for rehabilitation of and
reconstruction in areas affected by the hostilities. The parties invite the international
community to assist in the formulation and implementation of this plan.
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3.3. The parties invite the European Commission and the World Bank to rapidly convene a
meeting of international donors after adoption in the Assembly of the Constitutional
amendments in Annex A and the revised Law on Local Self-Government to support the
financing of measures to be undertaken for the purpose of implementing the Framework
Agreement and its Annexes, including measures to strengthen local self-government and
reform the police services, to address macro-financial assistance to the Republic of
Macedonia, and to support the rehabilitation and reconstruction measures identified in the
action plan identified in paragraph 3.2.
4. Development of Decentralized Government
4.1. The parties invite the international community to assist in the process of strengthening
local self-government. The international community should in particular assist in preparing
the necessary legal amendments related to financing mechanisms for strengthening the
financial basis of municipalities and building their financial management capabilities, and in
amending the law on the boundaries of municipalities.
5. Non-Discrimination and Equitable Representation
5.1. Taking into account i.a. the recommendations of the already established governmental
commission, the parties will take concrete action to increase the representation of members of
communities not in the majority in Macedonia in public administration, the military, and
public enterprises, as well as to improve their access to public financing for business
development.
5.2. The parties commit themselves to ensuring that the police services will by 2004 generally
reflect the composition and distribution of the population of Macedonia . As initial steps
toward this end, the parties commit to ensuring that 500 new police officers from
communities not in the majority in the population of Macedonia will be hired and trained by
July 2002, and that these officers will be deployed to the areas where such communities live.
The parties further commit that 500 additional such officers will be hired and trained by July
2003, and that these officers will be deployed on a priority basis to the areas throughout
Macedonia where such communities live. The parties invite the international community to
support and assist with the implementation of these commitments, in particular through
screening and selection of candidates and their training. The parties invite the OSCE, the
European Union, and the United States to send an expert team as quickly as possible in order
to assess how best to achieve these objectives.
5.3. The parties also invite the OSCE, the European Union, and the United States to increase
training and assistance programs for police, including:
- professional, human rights, and other training;
- technical assistance for police reform, including assistance in screening, selection and
promotion processes;
- development of a code of police conduct;
- cooperation with respect to transition planning for hiring and deployment of police officers
from communities not in the majority in Macedonia; and
- deployment as soon as possible of international monitors and police advisors in sensitive
areas, under appropriate arrangements with relevant authorities.
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5.4. The parties invite the international community to assist in the training of lawyers, judges
and prosecutors from members of communities not in the majority in Macedonia in order to
be able to increase their representation in the judicial system.
6. Culture, Education and Use of Languages
6.1. The parties invite the international community, including the OSCE, to increase its
assistance for projects in the area of media in order to further strengthen radio, TV and print
media, including Albanian language and multiethnic media. The parties also invite the
international community to increase professional media training programs for members of
communities not in the majority in Macedonia. The parties also invite the OSCE to continue
its efforts on projects designed to improve inter-ethnic relations.
6.2. The parties invite the international community to provide assistance for the
implementation of the Framework Agreement in the area of higher education.

