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Motto

„Sním, že přijde den, kdy se všichni budeme cítit rovnoprávní a kdy nebudeme
pociťovat, že jeden druhému dává a jeden od druhého bere.“

Ljupčo Jordanovski (SDSM), 8. července 2005, toho času předseda Sobranie Republiky Makedonie
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Abstract

The aim of this paper is to show relation between two main ethnic groups in Republic
of Macedonia. The paper emphasizes events in this relation after declaration of independence
Republic of Macedonia in 1991, which happened in broader context of the breakdown of
Federative Yugoslavia. This moment was the highest point of Macedonian national history,
because building of their national consciousness was very controversial and difficult process,
and also in present days we can find forces, which try to deny existence of Macedonian
nation. The first Constitution highlighted the national character of the state and Albanians,
which create almost quarter of population, opposed this paramount legal document.
As the paper reflects, Republic of Macedonia was battlefield of two opposite ideas in
the 1990s. Macedonians held the oppinion that in Constitution of their national state minority
rights are treated very well. Albanians were unsatisfied to be second-class citizens. Albanian
politicans were not so active and if they were, nobody from Macedonians listened to them.
They tried to reach their aims by illegal way. Examples of this are illegal founding of Tetovo
University with Albanian language instruction, as a result of unsolved question of minority
high education and displaying Albanian flag in 1997. These and other events are described in
paper.
Situation in Republic of Macedonia led to armed conflict between Albanian National
Liberation Army and Macedonian Army during 2001. International Community brokered the
ceasefire and also helped to both sides to reach the compromise, represented by Ohrid
Framework Agreement. Intervention of International Community was successful; however
they legalized demands, which Albanians promoted by armed uprising.
How the sides were negotiating, and what is the Ohrid Framework Agreement
containing is also described. The main share of Agreement is improvement in minority rights
and change of the Preamble of Constitution to do not mention anymore the national character
of Macedonia. In the implementation process main stress is given to the question of
decentralization. Despite the fact that Macedonians humbly took the Agreement and
implementation of it without many impassioned protests, they furiously objected
decentralisation and finally the new territorial organization was given to vote of it for all
citizens in referendum in 2004. Luckily the referendum was unsuccessful and the
decentralisation of state power became reality.
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In present days the implementation of changes mentioned in Framework Agreement is
finished. The new Albanians demands took the place, demanding use of their language and
symbols all over the territory of the Republic. There is still lack of liberal principles in
Macedonian statehood and legal system and life in country is going regarding the ethnicity of
citizens and wide-spread mistrust and suspicions. Both communities are not satisfied with the
policy of current Government, mainly in economic questions. Next elections will take a place
soon, in July 2006, so we will see better how the Macedonian citizens are thinking about
future.
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Úvod

Předkládaný text popisuje události, které se odehrály za posledních zhruba patnáct let
v Republice Makedonii. Práce se zabývá etnickým konfliktem mezi Makedonci a Albánci,
který se v roce 2001 projevil i v ozbrojené podobě. Zaměřuje se i na řešení konfliktu a na střet
idey národního státu s faktickou existencí multietnické společnosti v jeho hranicích.
Pojem Makedonie nebyl od starověku spojován s žádným státním útvarem, ale pouze
s územím rozkládajícím se v hranicích současné Republiky Makedonie, Bulharska a Řecka.1
Národní vědomí Makedonců se na rozdíl od ostatních balkánských národů začalo vyvíjet
mnohem později, na přelomu 19. a 20. století. Slavofonní obyvatelé převzali pojem
Makedonie jako název pro svou národnost i jazyk.

Od samého počátku byla existence

makedonského národa popírána a i v dnešní době má Republika Makedonie (RM) několik
nedořešených problémů, které útočí na národní cítění Makedonců2. V období královské
Jugoslávie byli obyvatelé Makedonie považováni za součást srbské národní komunity a
Makedonci dosáhli uznání své národní svébytnosti až v rámci jugoslávské federace po druhé
světové válce. Makedonie se stala jednou z republik a Makedonci byli uznáni jako jeden
z jihoslovanských národů. Úplné samostatnosti se Makedonci dočkali až ustavením Republiky
Makedonie v roce 1991.
Nezávislý a samostatný národní stát je vrcholem makedonské národní historie.
Národní charakter RM, zakotvený i v první preambuli ústavy, ale přesně nevystihoval realitu
národnostního složení země. Nová ústava se stala prvním sporným bodem a první výzvou „k
boji“ pro albánskou menšinu, která tvoří podle údajů posledního sčítání lidu z roku 2002
čtvrtinu obyvatelstva RM. Přítomnost početné menšiny si vyžaduje speciální práva, za která
se Albánci rozhodli bojovat, vedeni pocitem politické i sociální diskriminace v novém státě.
V úvodní kapitole je vysvětlena přítomnost albánského etnika v Makedonii, jeho
charakteristické rysy ve srovnání s charakteristikou slovanského obyvatelstva a krátce je
popsáno i soužití etnik v minulosti. V práci je dále nastíněn vývoj mezietnických vztahů
v devadesátých letech, který vedl až k ozbrojenému vystoupení albánské Národní
osvobozenecké armády proti vládě v roce 2001. Na tomto místě se nabízí otázka, jestli

1

Více o historickém území a užíváni pojmu Makedonie například Honzák, František - Pečenka, Marek Stellner, František - Vlčková, Jitka: Evropa v proměnách staletí; Praha: Libri, 2001
2
Jsou to církevní spor se Srbskem a Černou Horou, spor o jméno s Řeckem a občasné výpady Bulharska
zpochybňující existenci makedonského jazyka, případně i etnika.
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albánští politici využili všechny možnosti, jak dosáhnout svých požadavků politickou cestou.
V neposlední řadě je nutné zhodnotit také oprávněnost těchto požadavků.
Konflikt byl ukončen Ochridskou rámcovou smlouvou, která byla podepsána
představiteli znesvářených stran a zástupci USA a EU. Smlouva zavazovala k zlepšení
menšinových práv. K podpisu výrazně přispěla intervence mezinárodního společenství, která
měla značný vliv na proměny názorů jednotlivých aktérů konfliktu a jejich pozdější ochotu ke
kompromisu. Byla tedy dohoda bez mezinárodního společenství nemožná?
Z Ochridské rámcové smlouvy vyplýval také závazek neprodleně změnit preambuli
ústavy – to pro Makedonce znamenalo zříci se národního státu. Tehdy tedy padá idea
národního státu a je vystřídána novou koncepcí občanské společnosti. Jak tento akt zaútočil na
makedonskou národní hrdost? Podporují tyto události obraz Makedonců jako nešťastného a
manipulovaného národa? Přináší však Ochridská rámcová smlouva dostatečný rámec pro
budování občanské společnosti na liberálních principech?
Po uklidnění krize následovalo pro občany Makedonie několik „zkoušek z
odpovědnosti“. Prvním takovým testem byly parlamentní volby v roce 2002. Makedonci i
Albánci se v nich vyslovili pro „mír“, když hlasovali pro změnu a odstavili od moci
nacionalistické strany. Na delší dobu se hlavním tématem, co se mezietnického problému
týče, stala implementace Ochridské rámcové smlouvy. Nacionalistické vášně velkého
rozměru vyvolala až příprava na realizaci té části Ochridské rámcové smlouvy, která
pojednává o decentralizaci moci, tedy o přenesení pravomocí na lokální úroveň spolu
s přerozdělením hranic opštin3. Zákon o územní organizaci RM byl nakonec postoupen
referendu. Mezinárodní společenství před referendem varovalo, že odmítnutí zákona by jistě
vedlo k pozdržení integrace Makedonie do euroatlantických struktur a EU. Tehdy se opět
občané svou neúčastí v lidovém hlasování vyslovili pro klid a otevřené dveře do Evropy.
Jaký je tedy další osud Republiky Makedonie? Jaké výsledky přinese další sčítání lidu
a jak může změna demografické situace „zamíchat karty“? Hrozí uskutečnění idey Velké
Albánie? Je pro Makedonii jediným útočištěm Evropská unie? Žijí Albánci a Makedonci
spolu nebo vedle sebe? I na tyto otázky se pokusím stručně odpovědět. Hlavním cílem práce
však zůstává nastínit čtenáři atmosféru mezinetnických vztahů v Makedonii, přinést souhrn
událostí týkajících se tohoto tématu v uvedeném období a vykreslit hlavní názory, nálady,
snahy, obavy a přání dvou největších etnik v národnostně pestré zemi. V poznámkách jsou
uváděny i detailnější příklady a výklady etnického napětí proto, aby byl čtenář přesvědčivěji

3

správní jednotka v Republice Makedonii
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vtažen do dění v RM, které ještě v nedávném období ovlivňovala špatná bezpečnostní situace,
provázená pověstným a všudypřítomným balkánským temperamentem. Na mnoha místech
v textu se tomuto cíli přizpůsobuje i jazyk práce. Jelikož popisovaný časový úsek je pro
bakalářskou práci příliš dlouhý, soustředím se hlavně na představení problému jako celku a
jako stále otevřené otázky s nejasným koncem, charakter práce je proto spíše popisný.
Mou práci ztěžovala nedostupnost, či spíše neexistence hodnotící literatury
k nejnovějšímu vývoji v RM. Období před konfliktem v roce 2001 je v literatuře dostupné. O
Albáncích ve federativní Jugoslávii, o okolnostech rozpadu federace i o vzniku nových států
pojednává i česká i zahraniční literatura. Období po vyhlášení nezávislosti Makedonie je
v české literatuře popsáno jen málo, v monografii „Dějiny Makedonie“ jsou nejnovější dějiny
popsány jen na několika stránkách a historický oddíl knihy autora Jana Rychlíka končí rokem
vydání publikace, tedy 2003. V české produkci zasahují nejdále práce Přemysla Rosůlka
(disertační práce, rigorózní práce a odborné články). Pro zpracování kapitoly o vývoji v 90.
letech pro mě byli klíčové dva články ze zahraničních časopisů. Byly to práce Zhidase
Daskalovského o Marii-Eleni Koppy. Autoři pojednávají o klíčových událostech
v mezietnických vztazích, přičemž Daskalovski se zaměřuje více na „albánské excesy“ a
Koppa pátrá po příčinách albánské nespokojenosti. Dobrý přehled historie Albánců
v Makedonii nabízí materiál Centre for Documentation and Information on Minorities in
Europe „Albanians in Macedonia“ zpracovaný Marií Koinovou, který se zaměřuje se na
menšinová práva. Velkým přínosem pro tento text byla kniha Ohrid and Beyond publikovaná
v Institute for War and Peace Research (IWPR). Publikace je sborníkem prací Albánců a
Makedonců, převážně novinářů z periodik vycházejících v RM. Kniha mi přinesla dostatek
informací o cestě k Ochridské rámcové smlouvě i o Národní osvobozenecké armádě. Zdrojem
informací o poochridském vývoji pro mne byla i další produkce IWPR: magazín Balkan
Crisis Report (BCR) referující prostřednictvím zpravodajů o dění v balkánských zemích.
Důležitým zdrojem pro popis událostí v Makedonii v posledních čtyřech letech pro mě byla
databáze MAKNWS-L, která soustřeďuje denní zprávy z Makedonie a je umístěna na serveru
The University at Buffalo.
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1.

Albánci v Makedonii

1.1.

Stručná historie Albánců Makedonii

Albánci obývají kompaktní území na severozápadě země při hranicích s Albánií a
Kosovem, kde na většině míst tvoří většinu.4 Na území dnešní RM se dostávali postupně
od 17. století. V Osmanské říši byli muslimští tj.loajální Albánci přesídlováni na území, ze
kterých odcházeli či byli vysídlováni křesťané v důsledku rakousko-tureckých válek. Přijetím
islámu se Albánci stali příslušníky třídy vlastnící půdu a vládli nad Slovany na nejúrodnějších
územích.5
Albáncům nastaly těžké časy poté, co se území Kosova a Vardarské Makedonie stalo
po balkánských válkách součástí Srbského království a po první světové válce královské
Jugoslávie. Byli zbaveni veškerých privilegií a jejich práva byla značně omezena. Mnoho se
jich vystěhovalo do Turecka či Albánie, či z venkova do měst. V zájmu zachování tradice a
identity ale zůstávali spíše na venkově, kde bylo jejich osídlení homogennější.

SFRJ – zlatý věk ? Náhlé zlepšení postavení Albánců v Jugoslávii přišlo se vznikem FLRJ.
Pod heslem bratrství a jednota mělo být dosaženo rovnosti všech národů, národností a etnik.6
Komunisté se snažili z jugoslávských Albánců vytvořit národ se zvláštní identitou, jinou než
mají Albánci žijící v Albánii7. K tomuto účelu bylo také až do roku 1968 využíváno názvu
„Šiptaři“8, jenž je v dnešním kontextu považován za silně pejorativní. Albánci měli
ve Svazové republice Makedonii (SRM)9 široká práva a všechny ústavy (1946, 1963, 1974)

4

Podle sčítání z roku 2002 v šestnácti opštinách. Etnicky homogenní osídlení podpořily i přesuny obyvatelstva
v souvislosti s krizí 2001
5
Severozápad RM je jednou z nejúrodnějších částí republiky, Albánci, kteří drží již po staletí tuto půdu, z ní
mají mnohé výhody. V době kolektivizace většinou nevstupovali do družstev, protože i přes sankce jim půda
přinášela zisk a obživu. (Ačkoska, Violeta: Megjuetničkite odnosi vo RM 1994-1991, in: Predavanja na
XXXIV.megjunaroden seminar za makedonski jazik, literatura i kultura, Skopje, 2002)
6
Svaz komunistů Jugoslávie zavedl rozlišující pojmosloví: národ (narod) – tj.konstitutivní národ, který má jako
svůj
stát
pouze
Jugoslávii
a
je
slovanského
původu;
národnost
(narodnost)
–
neslovanský národ mající svůj národní stát mimo SFRJ; etnická skupina (etnička zajednica, makedonsky etnička
grupa) – nemá nikde na světě svůj národní stát. (podle Adamson, Kevin– Jović, Dejan: The MacedonianAlbanian political frontier: the re-articulation of post-Yugoslav political identities, in: Nations and Nationalism,
Vol.10, No.3, 2004)
7
Babuna, Aydin: The Albanians of Kosovo and Macedonia: ethnic identity superseding religion, in:
Nationalities Papers, Vol.28, No. 1, 2000
8
Šiptar = slovanská podoba albánského Shqiptar (Albánec)
9
Do roku 1963 Lidová republika Makedonie, LRM

9

jim zaručovaly rovnost s ostatními obyvateli SRM. Vrcholem právního postavení Albánců
v SRM byla ústava z roku 1974, která zrovnoprávnila albánský a makedonský jazyk10 a
zároveň ve své preambuli charakterizovala SRM jako socialistickou republiku makedonského
národa a turecké a albánské menšiny.11
Albánci byli v rámci možností v SFRJ spokojeni, tedy více makedonští než kosovští,
respektive jejich práva a povinnosti byly v zákonech ošetřeny. Jakékoliv nepokoje, které byly
vyvolány albánskou nespokojeností, začínaly na Kosovu a až poté se přesouvaly do Západní
Makedonie.

blízkost kosovských a makedonských Albánců

Vzájemná

blízkost

kosovských

a

makedonských Albánců byla (a stále je) silnější než pouto se soukmenovci v Albánii.
Příčinou byla izolovanost Albánie, a rovněž i standardizace spisovného jazyka v Albánii na
bázi jiného nářečí, než jaké bylo užíváno na Kosovu a v Makedonii12. Pozice Kosova mezi
makedonskými Albánci ještě posílila po založení Prištinské university roku 1969. Priština se
stala kulturním i vzdělávacím centrem. Začala se rozvíjet i meziuniverzitní spolupráce
s Albánií. Možnost vysokoškolského vzdělání, která padá s uzavřením Prištinské university
v roce 1989, respektive s vytvořením státní hranice mezi RM a Jugoslávií, se objevuje
v 90.letech jako jeden z nejpalčivějších mezietnických problémů v samostatné RM.

nástup nacionalismu v 80. letech Situace albánské menšiny se začala zhoršovat až
s všeobecným nástupem nacionalismu v 80. letech. Makedonská státní moc se začala stále
více zaobírat hrozbou albánského nacionalismu a hrozbou Velké Albánie – tj. ohrožením
integrity vlastního národního státu. Jeden nacionalismus živil druhý. Jedním ze znaků
albánské menšiny je vysoká porodnost, na tu útočil federální zákon, jež byl následován
makedonskou Rezolucí o populační politice z roku 1987, která prosazovala čtyřčlennou
rodinu a vícečlennou omezovala v dostupnosti zdravotní péče, vzdělání, sociální podpory
atp.13 Vedena byla kampaň za boření vysokých stěn kolem albánských domů, útočící na
albánské tradice. Albánsko-jazyčné učebnice a školní pomůcky byly ostražitě kontrolovány za
10

Koinova, Maria: Albanians in Macedonia, CEDIME-SE, 2002;
na internetu dostupné z
http://www.greekhelsinki.gr/pdf/cedime-se-macedonia-albanians.doc
11
Rychlík, Jan - Kouba, Miroslav: Dějiny Makedonie, Praha: NLN, 2003
12
Albánské etnikum se dělí na dva základní kmeny: Toskové a Gegové, vládnoucí elita v socialistické Albánii
připadala k první skupině, zatímco většina kosovských i makedonských Albánců k Gegům. Standardizovaný
jazyk na bázi dialektu Tosků byl přijat nakonec i Gegy na Kosovu a v Makedonii, čímž pádem mohlo docházet
ke snadnější kulturní výměně. (Babuna, Aydin: The Albanians of Kosovo and Macedonia: ethnic identity
superseding religion, in: Nationalities Papers, Vol.28, No. 1, 2000)
13
Brunnbauer, Ulf: Fertility, families and ethnic conflict, in: Natioanlities Papers, Vol.32, No. 3, 2004
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účelem hledání prvků albánského nacionalismu. Nahrávky albánské folklórní hudby byly
shledány nacionalistickými. Albánci byli obviňováni z nacionalistických projevů při pohřbech
a svatbách. Tetovská matrika zakazovala pojmenovávání novorozenců jmény poukazujícími
na albánský národ: Alban, Albana, Flajmur (vlajka), Shqipë.14 Roku 1989 byla přijata změna
ústavy, která do preambule zavedla definici „národního státu Makedonců“15

1.2.

Rozdílnost dvou hlavních etnik v RM

Téměř každý z autorů popisující mezietnické vztahy v Makedonii zmiňuje vzájemnou
různost a nedůvěru Makedonců a Albánců. Nedůvěra, zdá se, pramení z různosti, kterou
nalézáme snad ve všech oblastech. Převládajícím náboženstvím Albánců je sunnitský islám,
zatímco Makedonci jsou převážně pravoslavní. Religiozita Albánců není rozdílná ve smyslu
město/venkov a u Makedonců je výrazně vyšší na venkově. Albánci jsou otevřenější
k příslušníkům cizí víry, s vyšším vzděláním u nich religiozita stoupá, zatímco u Makedonců
klesá. Valná většina Makedonců nepovažuje za nutné ovládat albánštinu, avšak podstatná část
Albánců by její výuku zavedla povinně, a kdyby měla vybírat druhý jazyk, zvolila by právě
makedonštinu (mnozí Makedonci na tomto místě volili srbštinu). Albánci jsou často napadáni
za špatnou makedonštinu, ale málokdo z Makedonců umí albánsky. Průzkum dále ukazuje, že
radikálnější postoje vůči druhému etniku bohužel většinou zastává mladší generace, což není
dobrým východiskem pro budoucnost. Více Albánců je zaměstnáno v zemědělství, vzhledem
k celkové populaci je disproporční jejich zastoupení ve státní správě, policii, armádě, politice
– situace se však s implementací Ochridské rámcové smlouvy (dále také ORS) zlepšuje.
Rovněž výrazně méně albánských žen chodí do zaměstnání. Albánské domácnosti jsou
vícečlenné. Více Albánců vyhledává práci v zahraničí (gastarbeiteři, pečalbari).16

1.3.

Ukázka některých důležitých demografických trendů v RM

Jedním z nejdůležitějších rozdílů mezi oběma etniky je míra porodnosti, která je u
Albánců mnohem vyšší. Tento stav není krátkodobý, ale je dlouhodobým trendem
14

Poulton, Hugh.: Who are the Macedonians?, London, 1995
Koinova, Maria: Albanians in Macedonia, CEDIME-SE, 2002;
na internetu dostupné z
http://www.greekhelsinki.gr/pdf/cedime-se-macedonia-albanians.doc
16
více komparativních statistik viz Taševa, M.: Etničkite grupi vo Makedonija: sovremeni sostojbi, Skopje:
Filosofski fakultet, 1998
15
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v demografii Makedonie. Tabulka 1. ukazuje jak průběžně stoupá počet Albánců na úkor
Makedonců. Pokles v roce 1953 je zapříčiněn tím, že Albánci, kteří si přáli emigrovat na
základě mezistátní smlouvy s Tureckem, se přihlásili ve sčítání lidu k turecké národnosti.17

Tabulka 1
rok

Makedonci v %

Albánci v %

1948

68,6

17,1

1953

66,0

12,4

1961

71,2

13,0

1971

69,3

17,0

1981

67,0

19,8

1991

65,3

21,7

1994

66,6

22,7

2002

64,2

25,2

Zdroj: Brunnbauer, Ulf: Fertility, families and ethnic conflict, in: Natioanlities Papers, Vol.32, No. 3, 2004

Porodnost Albánců je z makedonské strany napadána jako promyšlená politika, ke
které Albánce vedou jejich politici a duchovní. Ve skutečnosti je zřejmě vyšší porodnost
spojena s pospolitým životem Albánců, s jejich nižším společenským postavením a tradicí.
Vyšší porodnost Albánců je také příčinou toho, že albánská populace je mladší; zatímco
makedonská spíše stárne, což je běžným trendem u většiny evropských národů. Makedonie
v posledních letech existence SFRJ čelila silné přistěhovalecké vlně z Kosova a v roce 1999
se musela vyrovnat s asi 250,000 kosovskými Albánci –uprchlíky, kteří se ale z většiny vrátili
po stažení srbské armády z Kosova. Imigrace ale nemůže být důvodem zvyšování počtu
Albánců v RM, neboť dochází i k masivní emigraci Albánců z Makedonie.18

17

více viz. Stamova, Mariana: Menšinová politika vůči Albáncům a Turkům v Lidové republice Makedonie
(1945-1963), in: Slovanský přehled, Praha, r.LXXXIX, 2003, č.2,s.187-197
18
Brunnbauer, Ulf.: Fertility, families and ethnic conflict, in: Natioanlities Papers, Vol.32, No. 3, 2004
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2.

Makedonie v 90. letech

2.1.

Okolnosti vzniku samostatné Republiky Makedonie
V době rozpadu Socialistické federativní republiky Jugoslávie19 se makedonští

představitelé dlouho drželi myšlenky zachování alespoň okleštěné federace. Svazová
republika Makedonie měla oprávněný strach o zachování existence republiky a potažmo i
existence makedonského národa. Nebezpečí hrozilo prakticky ze všech stran, ale nakonec
převážil strach z dalšího setrvávání ve společné federaci, která by se jistě vyprofilovala do
podoby odpovídající srbským přáním a Makedonci by v ní měli minimální právo na
rozhodování. Rovněž při dalším setrvávání v Jugoslávii hrozilo nebezpečí, že Makedonie
bude zatažena do rozpoutávajícího se konfliktu.

vznik nového státu Kroky k osamostatnění byly uskutečněny v létě 1991. Občané SRM
měli v referendu odpovědět na otázku zda jsou pro či proti „vzniku suverénní a samostatné
Makedonie s právem vstoupit do příštího svazu suverénních států Jugoslávie“.20 Referenda se
zúčastnilo 72%21 obyvatel SRM a 95% dotázaných se vyslovilo pro. Albánci a Srbové
s vědomím, že jejich menšinová volba bude stejně většinou Makedonců přehlasována,
referendum většinou bojkotovali. Albánci se stavěli proti vzniku státu, jehož ústředním
dokumentem by byla připravovaná ústava s jejímiž formulacemi ostře nesouhlasili. Novému
státu tedy dala vzniknout většina, Albáncům navzdory.
Nově vzniklá republika požádala vzápětí o mezinárodní uznání. A právě to se stalo
první brzdou úspěšnému startu nově vytvořeného státu.22 Díky nejednotnosti zahraniční
politiky ES se uznávání států bývalé Jugoslávie stalo politickým obchodem. V otázce uznání
Makedonie jasně proti vystoupilo Řecko. Spor o jméno trvá prakticky dodnes a Řecko se
zdráhá uznat svého severního souseda jako Republiku Makedonii z důvodu vykrádání
19

Více o okolnostech rozpadu Jugoslávie např.: Tejchman, Miroslav - Hradečný, Pavel – Šesták, Miroslav:
Historické souvislosti rozpadu Jugoslávie , Praha: Historický ústav, 1996
20
Rychlík, Jan - Kouba, Miroslav: Dějiny Makedonie, Praha: NLN, 2003
21
Daskalovski, Zhidas.: Democratic Consolidation and the ‘Stateness’ Problem: The Case of Macedonia, in:
The Global Review of Ethnopolitics Vol. 3, no. 2, 1/2004, 52-66
22
Tehdejší Evropské společenství vytvořilo pro přezkoumání žádostí o uznání zvláštní komisi vedenou
francouzským diplomatem, odborníkem na ústavní právo, Robertem Badinterem, tzv. Badinterovu komisi. O
mezinárodní uznání tehdy žádaly bývalé Svazové republiky Slovinsko, Chorvatsko, Bosna a Hercegovina a
Makedonie. Badinterova komise tehdy doporučila vyhovět žádostem Slovinska a Makedonie. Někteří právní
experti komise dokonce označovali makedonskou ústavu za velice podařenou. (tamtéž)
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helénské tradice, kterou si Řecko výhradně přisvojuje. Mezinárodní uznání Makedonie bylo
odloženo až na rok 1993, kdy byla přijata do OSN - avšak pod názvem FYROM (Former
Yugoslav Republic of Macedonia).

boj o ústavu Snad každý Makedonec si uvědomuje, jak složitá byla cesta k uznání
Makedonců jako svébytného národa a že i v dnešní době, kdy fakt existence národa již nelze
popřít, je otázka existence makedonského národního státu životně důležitá. Makedonská
ústava přijatá parlamentem hlasy etnických Makedonců 17. listopadu 1991 už ve své
preambuli na toto všechno poukazuje23. Preambule hovoří o Republice Makedonii jako
národním státě makedonského národa, ve kterém je zajištěna rovnoprávnost všech občanů a
trvalé soužití makedonského národa s národnostmi ostatními.
Makedonští Albánci pocítili, že se v novém státě stávají „pouhou“ národnostní
menšinou a tedy méně než rovnými. Zavedení demokratických principů ve volebním systému
znamenalo permanentní dominanci větší, politicky silnější a činnější skupiny. Změna by se
dala popsat jako cesta od (ne ve všech ohledech fungujícího) hesla „bratrství a jednota“
k realitě menšina-většina. Samostatná Makedonie zároveň znamenala pro Albánce vytvoření
státní hranice, která bývalou národnost SFRJ rozdělila do dvou států, přičemž makedonské
Albánce oddělila od albánského kulturního a vzdělávacího centra v kosovské Prištině. Dalším
palčivým bodem ústavy se stal čl.7 24, podle kterého je makedonský jazyk jazykem úředním a
užívání menšinových jazyků v úředním styku je upraveno zákonem. Albánci byli dále

23

„vycházejíc z historického, kulturního, duchovního dědictví a z dědictví státnosti makedonského národa a jeho
po staletí trvajícího boje za národní a sociální svobodu a za vytvoření vlastního státu a zvláště ze státoprávních
tradic Kruševské Republiky a z historických rozhodnutí ASNOMu a ústavně-právní kontinuity makedonského
státu jako suverénní republiky ve Federativní Jugoslávii, z vůle občanů Republiky Makedonie svobodně
vyjádřené v referendu 8.září 1991, jako i s ohledem na historický fakt, že Makedonie je konstituována jako
národní stát makedonského národa, ve kterém je zajištěna rovnoprávnost všech občanů a trvalé soužití
makedonského národa s Albánci, Turky, Vlachy, Romy a dalšími národnostmi, kteří v Republice Makedonii žijí,
a s cílem:
-

konstituovat Republiku Makedonii jako suverénní a samostatný a jako občanský a
demokratický stát

-

zavést vládu práva jako základ moci

-

garantovat lidská práva, občanské svobody a národnostní rovnoprávnost

-

zajistit soužití makedonského národa s národnostmi, které žijí v Republice Makedonii a

zajistit sociální spravedlnost a sociální blahobyt a pokrok v osobním i společném životě.
Parlament Republiky Makedonie schvaluje Ústavu Republiky Makedonie.“
(Ustav RM, 1991, překlad autorky práce)
24

V Republice Makedonii je úředním jazykem makedonština psaná cyrilicí. V jednotkách místní samosprávy,
kde většina obyvatel je jiné národnosti, se v úředním styku užívá vedle makedonského jazyka psaného cyrilicí i
jazyk a písmo národnosti způsobem uvedeným v příslušném zákoně. (Ustav RM, 1991, překlad autorky práce)
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nespokojení s čl.1925, který mluví o svobodě vyznání, ale přímo se zmiňuje jen o Makedonské
pravoslavné církvi (MPC) a ostatní zahrnuje pod „jiná náboženská společenství a náboženské
skupiny“. Albánci požadovali, aby jméno MPC z ústavy zmizelo.26
Albánci se zněním ústavy nesouhlasili a pro ústavu nehlasovali zástupci albánských
stran v parlamentu. I když rovnost národností byla ústavou zajištěna, požadovali pro
albánskou menšinu status druhého konstitutivního národa, což pro ně znamenalo užívání dvou
oficiálních jazyků, dvojích státních symbolů a územní autonomii. S tím nesouhlasila
makedonská většina a odvolávala se na to, že splnění albánských požadavků by vedlo nejprve
k federalizaci Makedonie a dále k jejímu úplnému rozpadu.

makedonská logika Makedonci ve svém výkladu státního uspořádání spojily dva principy:
za prvé princip bývalé jugoslávské federace, kde státnost byla výsadou slovanských etnik, a
za druhé liberální princip hlasu každého občana, tedy jasnou převahu dominantního etnika27.
Zřejmě si neuvědomovali, či nechtěli uvědomit, že situace nově vzniklého státního útvaru je
jiná: stát je

menší, centralizovaný a z hlediska slovanského elementu mnohem méně

homogenní. Nechtěli pochopit, proč by nemělo pokračovat jejich právo na národní stát, když
už jim jednou bylo přiznáno. Zdravá sebereflexe či alespoň pochybnost nad makedonskou
pravdou chyběla, alespoň u představitelů státní moci.

Spor který se odehrával okolo základního dokumentu nově vzniklého státu
předznamenal, že mezietnické vztahy budou v následujícím období pro demokratickou
konsolidaci Makedonie klíčové. Albánská otázka v 90. letech znamenala střet dvou
nekompromisních tezí: makedonské, která se hájila tím, že práva menšin jsou ústavně
ošetřena a odpovídají vysokým standardům, a albánské, která požadovala přehodnocení
postavení albánské populace v zemi a její úplné zrovnoprávnění na všech úrovních.

25

Je garantována svoboda vyznání. Je garantováno svobodné a veřejné, individuální i skupinové vyjadřování
víry. Makedonská pravoslavná církev , ostatní náboženská společenství a náboženské skupiny jsou odloučeny od
státu a před zákonem jsou si rovné. Makedonská pravoslavná církev ostatní náboženská společenství a
náboženské skupiny mohou svobodně zakládat náboženské školy a jiné společenské a charitativní instituce
způsobem uvedeným v zákoně. (Ustav RM, 1991, překlad autorky práce)
26
Rosůlek, P.: Albanians in the republic of Macedonia (1991-2001) Could the attempt to create a Multiethnic
Society Succeed?, in: Perspectives 17/2001
27

Adamson, Kevin – Jović, Dejan: The Macedonian-Albanian political frontier:the re-articulation of postYugoslav political identities, in: Nations and Nationalism, Vol.10, No.3, 2004
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2.2.

Vývoj mezietnického problému v letech 1990 – 2000

Následující chronologický přehled událostí 90. let by měl odhalit hlavní body albánské
nespokojenosti, postoje jednotlivých politických stran a ukázat, jaké faktory ovlivňovaly
albánskou otázku do vypuknutí konfliktu v roce 2001.

albánská autonomní republika Ilyrida

Hned zkraje roku 1992 uspořádali Albánci na

severozápadě země referendum o odtržení, kterého se zúčastnilo 90% místních Albánců a
99% se vyslovilo pro. Vláda výsledky referenda ignorovala. V dubnu byla ve Struze
vyhlášena Albánská autonomní republika Ilyrida, jejíž projekt se dále nerozvíjel a zůstalo u
samotného vyhlášení. V roce 1992 také několikrát Albánci demonstrovali mimo jiné proti
mezinárodnímu uznání RM. V tomto roce byly také objeveny albánské sklady zbraní a
ministr vnitra zadržel seznamy etnických Albánců hlásících se k „Albánskému hnutí mladých
– Ilyrida“, požadujícímu právo sebeurčení.

zákon o státním občanství V roce 1992 však Albánce nejvíc pobouřil vládou schválený
zákon o státním občanství. V listopadu přijatý zákon určoval nabytí státního občanství čtyřmi
způsoby: původem, narozením v Makedonii rodiči s občanstvím RM, naturalizací a mezistátní
smlouvou. Sporným bodem zákona se stala naturalizace, podmíněná nepřetržitým pobytem na
území Makedonie po dobu 15 let. To byla velká rána pro makedonské Albánce, kteří v rámci
SFRJ často migrovali po územích jiných svazových republik obývaných Albánci. Také
odvěký zvyk práce v zahraničí, bránil makedonským Albáncům naplnit patnáctiletou lhůtu
nepřetržitého pobytu a získat tak zpět makedonské občanství, které měli za existence SFRJ.
„Nařízení“ útočilo hlavně proti Albáncům, kteří přišli do Makedonie v 80.letech. Toto vše se
však netýkalo Makedonců, kteří, i pokud 15 let nežili na území Makedonie, měli v záloze
ještě svůj původ. Albánci protestovali proti zákonu, ztěžujícímu Albáncům dosažení
občanství RM. Albánský politik Arben Xhaferi uvedl, že až 125,000 etnických Albánců se
stalo lidmi bez občanství.28

28

Daskalosvski považuje číslo za nadsazené (Daskalovski, Zhidas.: Democratic Consolidation and the
‘Stateness’ Problem: The Case of Macedonia, in: The Global Review of Ethnopolitics Vol. 3, no. 2, 1/2004, 5266), zatímco Rosůlek uvádí že podle OBSE bylo při sčítání lidu v roce 1994 zaznamenáno na 120,00 lidí bez
občanství (Rosůlek, Přemysl: Republika Makedonie (1991-2002) rigorózní práce UK FSV IPS, 2003), stejně i
Koppa, Maria - Eleni.: Ethnic Albanians in FYROM: Between Nationality and Citizenship, in: Natonalism and
Ethnic Politics, Vol.7, No.4, Winter 2001, 37-65
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albánské politické strany

V roce 1990 vznikly kromě makedonských i albánské politické

strany. Demokratická lidová strana (NDP)29 byla radikálnější a pravicovější, zatímco Strana
demokratické prosperity (PDP)30 původně dokonce zamýšlela stát se stranou více etnik, byla
umírněnější a levicovější. PDP spolupracovala ve vládních koalicích se SDSM (Sociálně
demokratický svaz Makedonie)31, od roku 1992 do roku 1998, ve vládě měla většinou okolo
pěti ministrů, kteří vedli méně důležitá ministerstva. V roce 1993 se stále hlasitěji ozývalo
radikální křídlo v PDP vedené mladou generací politiků (př. Meduh Thaçi) a podporované
albánským prezidentem Sali Berishou, frakce namítala, že PDP jako vládní strana dělá
v koalici příliš mnoho ústupků, které doslova popírají albánské snahy. Debaty v PDP vedly
k rozštěpení strany, k čemuž došlo v únoru 1994 na celonárodním kongresu, kdy vystoupila
frakce Arbena Xhaferiho a Menduha Thaçiho a vytvořila PDP-A (Strana demokratické
prosperity – Albánců)

32

, hlavními požadavky se stalo zavedení albánského jazyka jako

druhého oficiálního jazyka v RM, kantonizace země podle etnických hranic; konečný cíl:
sjednocení s Kosovem. V té době Arben Xhaferi sdělil deníku The Observer, že „pokud
budou Makedonci dále odmítat albánské požadavky, dojde k velkému krveprolití…Pouze
Albánci mají klíč k stabilitě země – máme silnou pozici a spoustu trumfů v rukávu.“ 33

otázka vyčíslení albánské populace

Debaty okolo sčítání lidu, potažmo procenta albánské

populace, se v devadesátých letech staly jedním z nejexponovanějších témat mezietnických
sporů. Albánci nebyli téměř nikdy spokojeni s výsledky vyčíslujícími početnost albánské
populace. Sčítání z roku 1991 mělo díky albánskému bojkotu malou výpovědní hodnotu.
S pomocí mezinárodního společenství bylo v roce 1994 uskutečněno mimořádné sčítání
obyvatelstva. Sčítání přineslo výsledky 66,5% Makedonců a 22,9% Albánců34. Albánci proti
výsledkům protestovali a trvali na čísle 35 - 40%, jejich protesty však zastavilo konstatování
valné většiny mezinárodních pozorovatelů, že sčítání lidu 1994 proběhlo regulérně. Podle
odhadů však nebylo do počtu Albánců v zemi započítáno asi 120,00 – 145,000 lidí
albánského původu bez státního občanství, žijících v republice už více než desetiletí35; byli to
příchozí z Kosova a jiných částí bývalé SFRJ jak už bylo uvedeno výše.
29

český název převzatý Rosůlek, Přemysl: Republika Makedonie 1991-2002, angl. People´s Democratic Party
Partia për Prosperitet Demokratik, Party of Democratic Prosperity
31
Socialdemokratski sojuz na Makedonija
32
Partia për prosperitet Demokratik i Shqiptarve (PPDSh), Party of Domocratic Prosperity of Albanians(PDP-A)
33
citováno podle: Koppa, Maria - Eleni.: Ethnic Albanians in FYROM: Between Nationality and Citizenship, in:
Natonalism and Ethnic Politics, Vol.7, No.4, Winter 2001, 37-65
34
Koppa, Maria - Eleni.: Ethnic Albanians in FYROM: Between Nationality and Citizenship, in: Natonalism and
Ethnic Politics, Vol.7, No.4, Winter 2001, 37-65
35
(tamtéž)
30
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V roce 1994 proběhly v říjnu volby do parlamentu36, na makedonské straně opět
zvítězila SDSM a na albánské celkem překvapivě PDP a strany opět vytvořily koalici. Nově
vzniklá PDP-A zůstala v opozici, stejně jako makedonská nacionalistická strana VMRODPMNE (Vnitřní makedonská revoluční organizace – demokratická strana makedonské
národní jednoty)37. Staronová vláda Branka Crvenkovského, zvolená v roce 1994, se snažila
zlepšit mezietnické vztahy. Počet čtyř albánských ministrů ve vládě zhruba odpovídal
etnickému složení země. Zvýšila se reprezentace etnických Albánců v diplomacii, armádě,
policii, zlepšilo se postavení albánských médií. Vláda se snažila apelovat na společnost a
ukazovala, že má opravdu snahu zlepšit postavení albánské menšiny. V roce 1995 byla
nabídnuta Albáncům křesla v Ústavním a Nejvyšším soudu; byl jmenován první Albánský
generál.38

problém vysokoškolského vzdělání

Otázku menšinového vzdělávání řešil čl. 48 ústavy39,

menšinám bylo přiznáno právo středního a základního vzdělání v mateřském jazyce.
Důležitou událostí boje Albánců za menšinová práva bylo zřízení soukromé university
v Tetovu.. Po rozpadu Jugoslávie se pro makedonské Albánce snížila dostupnost vyššího
vzdělání. Studovat mohli Albánci v Makedonii na dvou tamních universitách, ale kromě dvou
fakult (divadelní a lingvistické) ve

Skopji, neexistovala výuka v albánském jazyce. Po

neúspěšných snahách o obnovení albánské výuky na Pedagogické fakultě40 ve Skopji, která
byla zrušena v rámci nacionalistických zákonů v 80.letech, iniciativa vzniklá v oblasti Tetova,
Gostivaru a Debaru požadovala na vládě zřízení albánské university. Vláda odmítla tento
požadavek jako protiústavní, neboť čl. 48 ústavy zajišťuje pouze základní a střední vzdělání.
Albánským argumentem pro ústavnost požadavku bylo tvrzení, že vyšší vzdělání

36

Volební systém byl většinový, volil se vždy jeden poslanec v jednom volebním okrsku; k tomu Koppa:
spoustu volebních okrsků v západní části země byli třikrát větší než volební okrsky na východě země, osídlené
převážně Makedonci. To znamená, že v albánských částech Makedonie volilo jednoho poslance mnohem více
voličů než na východě země. (tamtéž)
37
Vnatrešno makedonska revoluciona organizacija – demokratska partija za makedonsko nacionalno edninstvo
38
V roce 2000 byl z dvanácti generálů pouze 1 Albánec (tamtéž)
39
Příslušníci národností mají právo svobodně vyjadřovat, podporovat a rozvíjet svoji identitu a národní atributy.
Republika garantuje ochranu etnické, kulturní, jazykové a náboženské identity národností.
Příslušníci národností mají právo zakládat kulturní a umělecké instituce, vědecké a jiné společnosti za účelem
vyjadřování, podporování a rozvíjení své identity.
Příslušníci národností mají právo na výuku ve svém jazyce na základním a středním stupni vzdělávání způsobem
uvedeným v zákoně. Ve školách, kde se výuka koná v jazyce národností se vyučuje i makedonský jazyk. (Ustav
RM, 1991, překlad autorky práce)
40

Výuka na Pedagogické fakultě v albánském jazyce byla zrušena v roce 1985 a obnovena byla v roce 1997 za
protestů makedonských studentů, které měly značně nacionalistický a rasistický podtext, objevovala se hesla
„Albánci do plynu“ a „Makedonie Makedoncům“
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v mateřském jazyce není zakázáno, jelikož základní a středoškolské vzdělání je již povoleno,
z čehož pramení nutnost, aby bylo zajištěno také vzdělání vyšší.41 Makedonské politické a
společenské elity, jakožto i veřejné mínění byly proti povolení činnosti Tetovské university.
Albánská vládní strana PDP se vyslovila proti nelegálnímu fungování, ale zdůraznila, že
systém vysokoškolského vzdělání v albánštině musí být v Makedonii ustaven. Ostatní
albánské strany zastávaly otevření university za každou cenu.
Oficiální makedonské stanovisko se hájilo tím, že Albánci, vzdělávaní ve svém
mateřském jazyce na všech úrovních, by se stále více oddalovali státu, ve kterém žijí.
Otevření univerzity v únoru 1995 následovala policejní akce, srovnání budovy university se
zemí a zákaz činnosti. Univerzita dál fungovala v ilegalitě po soukromých bytech.
Makedonská vládala ji tiše tolerovala, ale neuznávala její diplomy42 a odmítala ji financovat
ze státního rozpočtu. Vyšší vzdělání v albánštině řešil až zákon z června 2000, který ustavoval
novou vícejazyčnou vysokou školu nabízející obory obchod, učitelství a veřejná správa.43

otázka menšinových symbolů

Dalším střetem albánského a makedonského nacionalismu

byla tzv.vlajková krize. Koncem roku 1996 se uskutečnily místní volby, na mnoha radnicích
zasedli členové radikální Xhaferiho strany. Starostové převážně albánských měst Gostivaru a
Tetova Rufi Osmani a Alajdin Demiri s odvoláním na čl.48 ústavy rozhodli, že na městských
radnicích a veřejných institucích budou vlát nejen makedonské, ale i albánské a turecké
vlajky. Makedonský ústavní soud označil jejich počínání za neústavní, s odvoláním na to, že
čl. 48 nic takového nepovoluje. Článek 48 ústavy toto výslovně nezakazuje ani nepovoluje.
Parlament se snažil zmírnit napětí přijetím zákona o vyvěšování vlajek menšin v době státních
svátků Republiky Makedonie44. Starostové obou měst červencový zákon bojkotovali. Při
snímání vlajek makedonskou policií z Gostivarské radnice byla potlačena demonstrace
Albánců a zatčeni byli i oba starostové. Osmani byl odsouzen k 13 letům a 8 měsícům a
41

Stehlík, Petr: Postoj makedonských politiků k založení a činnosti albánské Univerzity v Tetovu (1994 – 2004),
bakalářská diplomová práce MU FF Ústav slavistiky, Brno, 2005
42

na Tetovské univerzitě nebylo možné získat titul, pouze „diplom“ ; kvalita výuky byla velice slabá (Koppa,
Maria - Eleni.: Ethnic Albanians in FYROM: Between Nationality and Citizenship, in: Natonalism and Ethnic
Politics, Vol.7, No.4, Winter 2001, 37-65)
43
Rosůlek, Přemysl: Albanians in the republic of Macedonia (1991-2001) Could the attempt to create a
Multiethnic Society Succeed?, in: Perspectives 17/2001. Přijetí zákona vládou vedenou VMRO-DPMNE, která
se v roce 1997 stavěla ostře proti albánštině na vysokých školách, ukazuje, jak nutná a důležitá jsou v Makedonii
pragmatická řešení.
44
státní svátky RM: 2.srpna Den republiky (1903 Ilindenské povstání, 1944 zasedání ASNOM v klášteře
Sv.Prochor Pčinski a vyhlášení Makedonské republiky jako součásti příští federace Jugoslávie); 8.září Den
nezávislosti (kladný výsledek referenda o samostatnosti Makedonie 1991); 11.října Den národního povstání
(1941 útokem na bulharská kasárna zahájena osvobozenecká válka); 1. a 2. leden Nový rok; 1. a 2.květen Svátek
práce. Neexistuje státní svátek, který by se vztahoval k události významné pro život Albánců v RM.

19

Demiri na 2,5 roku. Soudní proces byl nevládními organizacemi a organizacemi na ochranu
lidských práv označen jako nespravedlivý. Po protestech veřejnosti byl Osmanimu snížen
trest v únoru 1998 na 7 let45. Osmani a Demiri byli propuštěni amnestií nové vlády
VMRO_DPMNE, DA a DPA v roce 1999.46
Kosovo

V kontextu ozbrojeného vystoupení Kosovské osvobozené armády UÇK proti

srbské vládě v roce 1998 se radikalizovali i makedonští Albánci, na druhé straně však i
samotní Makedonci. Vznikla nová makedonská strana Demokratická alternativa (DA),
profilující

se

antikomunisticky

a

nacionalisticky.

Odštěpenecká

PDP-A,

nejvíce

nacionalistická na albánském politickém spektru se v roce 1997 sloučila s druhou
nacionalistickou stranou NDP, společně vytvořili DPA (Demokratická strana Albánců)47. Na
pravici stále působila nacionalistická VMRO-DPMNE.
Vláda musela čelit ekonomickým důsledkům kosovské krize a především uprchlické
vlně Albánců z Kosova. Postoje obou etnik se radikalizovaly, což mělo vliv i na parlamentní
volby na podzim roku 1998; krize prohloubila úpadek vládnoucí koalice SDSM a PDP a
posílila nacionalistické VMRO-DPMNE a DPA. Nová koalice, která vzešla z podzimních
voleb se skládala z VMRO-DPMNE a DPA a DA.
Během Kosovského konfliktu RM přijala okolo 250,000 uprchlíků, putovali buď do
soukromí ke svým rodinám a známým, nebo do několika uprchlických táborů na
makedonsko-kosovské hranici. Makedonští představitelé upřednostňovali přesun uprchlíků
do třetí země, naproti tomu Albánci požadovali poskytnutí azylu soukmenovcům v jejich
„etnickém prostoru“ než se vyřeší jejich návrat domů48. Makedonci považovali kroky
mezinárodního společenství v Kosovu za zradu, za projev odvěkých předsudků proti
Slovanům, pravoslavným zvláště.49 S přílivem albánských uprchlíků se etnické složení země
vychýlilo značně v neprospěch Makedonců, z čehož měli oprávněný strach a rozhodnutí vlády
ohledně uprchlíků musela kalkulovat právě s touto hrozbou a zároveň s tlakem Vysokého
komisaře OSN pro uprchlíky. Makedonští Albánci byli naopak kosovskými událostmi
45

Případ starostů Tetova a Gostivaru byl označen jako jeden ze tří nejkřiklavějších politických procesů v RM.
Dalšími dvěma byly proces s náměstkem Hisenem Haskajem z PDP, obviněným z kontaktů s ilegálními
ozbrojenými skupinami na Kosovu a z organizace povstání ve jménu republiky Ilyridy; dalším takovým
procesem byl soud s Fadilem Sulejmanim, rektorem nelegální Tetovské university. (podle Koinova, Maria:
Albanians in Macedonia, CEDIME-SE, 2002; na internetu dostupné z http://www.greekhelsinki.gr/pdf/cedimese-macedonia-albanians.doc)
46
I když byl Zákon o amnestii prvním úspěchem DPA ve vládě, kromě vězněných politiků omilostnil i kriminální
živly, což kritizovala veřejnost makedonská i albánská. (Koinova, Maria: Albanians in Macedonia, CEDIMESE, 2002; na internetu dostupné z http://www.greekhelsinki.gr/pdf/cedime-se-macedonia-albanians.doc)
47
Partia Demokratike Shqiptare (PDSh), Democratic Party of Albanians (DPA)
48
Koppa, Maria - Eleni.: Ethnic Albanians in FYROM: Between Nationality and Citizenship, in: Natonalism and
Ethnic Politics, Vol.7, No.4, Winter 2001, 37-65
49
Rychlík, Jan - Kouba, Miroslav: Dějiny Makedonie, Praha: NLN, 2003
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posíleni – početně i duševně. Většina kosovských uprchlíků Makedonii opustila během léta
1999.50

vláda pravicových nacionalistů

Po parlamentních volbách na podzim 1998 vytvořili

vládu, jak už bylo řečeno, VMRO-DPMNE, DA a DPA. Stranám vlády premiéra Ljupča
Georgievského byl společný silný antikomunismus a nacionalismus. Vláda se zavázala
směřovat k začlenění do NATO a EU, což za podmínek bujícího kosovského konfliktu,
řešeného NATO ve prospěch Albánců, muselo imponovat spíše Albánské straně.
Navzdory faktu, že vládu tvořily nejvíce nacionalistické formace obou stran, právě tato
vláda nejvíce přispěla k uspokojení albánských požadavků a mezinárodní organizace v té
době podávaly zprávy o zlepšujícím se stavu. I s ohledem na toto lze posuzovat nutnost
ozbrojeného povstání Albánců v roce 2001 – tedy ještě za vlády nacionalistické koalice.
Vláda VMRO-DPMNE, DA a DPA amnestovala aktéry „vlajkové krize“, schválila zákon o
vysokoškolském vzdělávání, připravovala změnu Zákona o státním občanství, který by měnil
nutnou dobu nepřetržitého pobytu na 10 let.51

prezidentské volby 1999

S podporou albánských voličů vyhrál prezidentské volby

kandidát VMRO-DPMNE Boris Trajkovski, když v druhém kole porazil kandidáta SDSM
Tita Petkovského, který v prvním kole obdržel nejvíc hlasů. Volba byla výrazem
antikomunismu a proevropanství, 220.000 albánských hlasů bylo však také odevzdáno
v očekávání, že Trajkovski splní své předvolební sliby. Trajkovski a Petkovski se diametrálně
rozcházeli v otázkách Tetovské university, samostatného Kosova atp. Právě kandidát
nacionalistické VMRO-DPMNE nabízel Albáncům řešení a zlepšení, stejně jako i vláda této
strany. Vláda ani prezident nedokázali v následujících letech Albánce uspokojit.
Vládní strany se snažily spolupracovat na zlepšení, ale pro albánské radikály byly
změny pomalé a sporé.52 Objevovaly se případy albánského zbrojení a státní úřady ztrácely
kontrolu v některých oblastech při kosovské hranici na severozápadě země. Nad možností
vypuknutí ozbrojených nepokojů vláda a především VMRO-DPMNE zavíraly oči a věřily
v jakousi soudnost Albánců.

50

Koppa, Maria - Eleni.: Ethnic Albanians in FYROM: Between Nationality and Citizenship, in: Natonalism and
Ethnic Politics, Vol.7, No.4, Winter 2001, 37-65
51
K přijetí zákona nedošlo v důsledku rozvinutí konfliktu v roce 2001.
52
Daskalovski, Zhidas: Democratic Consolidation and the ‘Stateness’ Problem: The Case of Macedonia, in: The
Global Review of Ethnopolitics Vol. 3, no. 2, 1/2004, 52-66
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3.

Konflikt 2001

3.1.

UÇK No.2
Národně osvobozenecká armáda (dále jen NLA)53 začala operovat v příhraniční oblasti

s Kosovem na počátku roku 2001, přihlásila k několika potyčkám s hraniční policií a
k útokům na policejní stanice. NLA vznikla pravděpodobně v roce 1999, v době nejhlubší
mezietnické krize, konsolidovala se v roce 2000, aby zpočátku roku 2001 mohla zahájit
útok.54
Makedonské úřady od začátku odmítly NLA akceptovat; také proto, že se domnívaly,
že NLA je pouze pokračovatelkou kosovské UÇK a že nemá mnoho společného se zájmy
makedonských Albánců. Duchovním otcem NLA byl Fazli Veliu, šedesátiletý bývalý učitel
žijící ve Švýcarsku, mj.strýc Ali Ahmetiho, politického mluvčího a vůdce NLA. Síla armády
bývá odhadována asi na 2000-3000 mužů55; NLA byla pestrou směsí bývalých bojovníků
z kosovské UÇK, jak kosovských tak makedonských Albánců, dále členů UÇPMB56, veteránů
bosenské války i mudžáhedínů přítomných na Balkáně delší dobu; sama NLA se vyjádřila, že
80% jejích členů pochází z RM. I teorie „přesunu“ UÇK z Kosova do RM má svá
opodstatnění57.
Podpora NLA mezi obyvatelstvem však nebyla zpočátku valná, respektive Albánci
souhlasili s cíly NLA, ne však se způsoby, kterými své cíle prosazovala.58 Stejně tak i hlavní
albánské strany PDP a DPA odmítly podpořit způsob, jakým se NLA domáhala řešení
menšinových práv Albánců v RM.59 Také představitelé kosovských Albánců vyzvali NLA ke
složení zbraní. NLA podporovala pouze nově vzniklá Národní demokratická strana (NDP),

53

NLA – National Liberation Army, UÇK - Ushtria Çlirimtare Kombëtare
Rosůlek, Přemysl: Albanians in the republic of Macedonia (1991-2001) Could the attempt to create a
Multiethnic Society Succeed?, in: Perspectives 17/2001.
55
Ali Ahmeti uvedl, že s logistickou podporou armáda čítá 5000 mužů
56
Osvobozenecká armáda Preševa, Medvedje a Bujanovce; Usthria Çlirimtare e Preshevës, Medvegjës dhe
Bujanovcit
57
např.: Mincheva, Lyubov G.: Dissolving Boundaries between Domestic and Regional/International Conflict,
The Albanian Ethnoterritorial Separatist Movement and the Macedonian 2001 crisis, in: New Balkan Politics,
Issue 9, dostupné z www.newbalkanpolitics.org.mk
58
67% Albánců sympatizovalo s akcemi NLA, 87% uvedlo, že zachování jednoty RM je pro ně osobně důležité,
71% by radši žilo v multietnické RM než v nějaké Velké Albánii, jen 13% z těch, kdo hlasovali pro Velkou
Albánii by bylo ochotno za ni bojovat se zbraní v ruce.(Judah, Tim: Albanians Back Macedonian Unity, BCR
No 250, IWPR, 25 May 2001)
59
DPA dokonce zorganizovala mírový pochod Skopjí.
54
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která se profilovala jako ostře nacionalistická, strana jako jediná podporovala federalizaci.60
DPA ani PDP nepodporovaly žádnou aktivitu, která by vedla k porušení jednoty RM, ostře to
zdůrazňovali předsedové stran Arben Xhaferi a Imer Imeri, zároveň ale kritizovali
centralistický stát, kde místní samospráva nemá dostatečnou politickou sílu.
Samotná NLA nebyla jednotná. Hlavní proud, vedený Ali Ahmetim, neusiloval o
rozbití Makedonie; bojoval za větší práva Albánců v RM, uznání Tetovské university, uznání
albánštiny jako druhého oficiálního jazyka. Požadavky menších částí NLA se pohybovaly na
spektru federalizace – Velká Albánie. Vedení NLA se pokoušelo získat legitimitu před
mezinárodním společenstvím tím, že přejalo politickou agendu obrany práv Albánců v RM.
Mezinárodní situace však nebyla povstalcům nakloněna tolik, jako jejich předchůdcům na
Kosovu; po Miloševićově pádu, nebyla už mezinárodní pozornost upřena na jeho likvidaci –
tedy spojenectví s kýmkoliv, jen proti němu.61 NLA se tedy záhy dostala například na černou
listinu George Bushe a byla označována za teroristy. Během trvání krize se ale mínění
mezinárodního společenství obrátilo o 180° a NLA byla nakonec tolerována.

3.2.

Průběh konfliktu

Během března se boje přesunuly do okolí Tetova, makedonské ozbrojené síly nasadily
proti NLA těžkou techniku, krátkodobě se podařilo vytlačit guerillu do hor, ale jinak neměla
špatně vycvičená i vyzbrojená makedonská armáda proti albánským partyzánům mnoho šancí.
V další vlně se ozbrojenci dostali až do okolí Kumanova. NLA, která si budovala základny
v albánských vesnicích, tak podněcovala radikalizaci Albánců. Množily se i útoky
Makedonců proti albánským obchodům. Albánci i Makedonci byli v důsledku bojů nuceni
opouštět své domovy. Rovněž se formovaly dobrovolnické jednotky makedonské domobrany.

pomoc mezinárodního společenství

V této chvíli se mezinárodní společenství rozhodlo

dále neprosazovat politiku nevměšování se do vnitropolitického konfliktu RM a začalo vysílat
své vyjednavače.62 Makedonci obviňovali cizinu, která podle nich preferovala „albánské
teroristy“.

60

Strana vznikla v březnu 2001. Předsedou se stal Kastriot Haxhirexh, odpadlík z DPA, poslanec parlamentu –
strana tímto způsobem hned získala zastoupení v parlamentu RM
61
Rychlík, Jan - Kouba, Miroslav: Dějiny Makedonie, Praha: NLN, 2003
62
od konce března začali do Skopje dojíždět vysoký představitel pro SZPB EU Javier Soalana a Generální
tajemník NATO George Robertson, kteří vyjednali mimo jiné sestavení vlády národní jednoty; koncem června
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Vláda, prezident, opozice i mezinárodní společenství cítili nutnost nalézt konstruktivní
řešení a krokem k jeho nalezení měla být i nová vláda široké koalice.

vláda národní jednoty

Do vlády národní jednoty 13. května vstoupily strany VMRO-

DPMNE, SDSM, DA a LDP (Liberální demokratická strana) a albánské PDP a DPA.63
V čele vlády zůstal Ljupčo Georgievski, ministrem vnitra Ljube Boškovski rovněž z VMRODPMNE – oba silně prosazovali vojenské řešení, oproti lídrovi SDSM Branko
Crvenkovskému a prezidentu Trajkovskému. Obě albánské strany vlády národní jednoty
požadovaly dialog s povstalci, kteří mezitím v dubnu oficiálně formulovali své požadavky.64
Albánští politici byli vedeni také snahou zalíbit se mezinárodnímu společenství. Georgievski
s Boškovskim svým protizápadním postojem a nekompromisním prosazováním vojenské akce
podněcovali vášně slovanského obyvatelstva RM. Přičemž i v této vyhrocené situaci, na
rozdíl od presidenta Trajkovského, všechny politické strany spíše než otázku hrozby občanské
války, řešily předvolební kampaň.65
Dialog mezi stranami ve vládě probíhal velice rezervovaně, většinou zasedly
k jednacímu stolu až pod tlakem NLA nebo mezinárodního společenství. Makedonští i
albánští představitelé se v této fázi jednání snažili vyčkávat a získat co nejlepší pozici pro
konečná vyjednávání.

Prizren

Průlom v jednání o začátku mírového procesu znamenala akce Roberta

Forwicka, vyjednavače za OBSE. Ten si bez vědomí své mateřské organizace svolal do
Prizrenu na 22. května představitele NLA a DPA a PDP, aby společně jednali o kompromisu.
V tzv. Prizrenské deklaraci se účastníci shodli na plánu složení zbraní výměnou za amnestii
pro členy NLA a jejich začlenění do policejních a armádních jednotek v oblastech obývaných
vyslali EU a USA své speciální pověřence Françoise Léotarda a Jamese Pardewa, za OBSE byl vyslán bývalý
vedoucí Mise OBSE ve Skopji Robert Forwick, vystřídán Maxem von der Stoelem
63
Hlavní slovo ale měly 4 hlavní strany SDSM, VMRO-DPMNE, DPA a PDP.
64
1) zachovat svrchovanost FYROM, 2) rozhovory politických stran o budoucnosti budou vedeny za účasti
mezinárodního společenství, 3) právo na státní občanství pro všechny Albánce žijící v FYROM, 4) právo na
návrat všech Albánců vystěhovaných násilím, 5) uspořádání nového sčítání lidu, zprostředkovaného nestrannou
mezinárodní organizací, 6)uskutečnění ústavních změn °FYROM bude stát dvou národů: buď makedonskoalbánský stát nebo albánsko-makedonský, °Albánský jazyk se stane oficiálním jazykem vedle makedonského
jazyka, °Rovné právo na užívání národních symbolů, °Zrušení diskriminace Albánců v ekonomickém a veřejném
sektoru, v armádě a občanském životě, ve vzdělání, vědě a kultuře; vytváření volebních obvodů pro volby
poslanců, tak aby mohly odrážet vůli občanů °Propuštění politických vězňů a občanů zatčených z politických
důvodů a umožnění jejich návratu do občanského života (Rusi, Iso: From Army To Party, The Politics of NLA,
in:
The
2001
Conflict
in
FYROM
–
Reflections,
CSRC,
2004
dostupné
z
http://www.iwpr.net/docs/pdf/ohrid_book.pdf )
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Daftary, Farimah: Conflict resolution in FYR Macedonia: Power sharing or a „civic approach“ ?, Helsinki
Monitor 2001, no.4
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albánskou většinou. Požadavky NLA, zůstávaly stejné, stejně i závazek neporušit jednotu
RM. Účastníci Prizrenského setkání považovali za nutné zajistit do budoucna proporcionální
obsazování státních úřadů, rozšíření pravomocí místní správy, konsensuální rozhodování
v parlamentu při otázkách týkajících se práv menšin.
Takovéto jednostranné uznání NLA jako partnera v diskusi bylo kritizováno nejen
makedonskou stranou, pro kterou byla dohoda nemyslitelnou, ale i pro Západ, který tou
dobou označoval NLA stále za zločince a vrahy. Adventura Roberta Forwicka byla odsouzena
a byl vystřídán Maxem van der Stoelem. Nic to však nezměnilo na tom, že byla započata
cesta k akceptaci NLA, jako partnera při nadcházejícím politickém řešení.
Prizrenskou schůzkou se částečně vrátila albánským politickým stranám jejich
relevance a podpora obyvatelstva, poté co byla v průběhu konfliktu pozornost přenesena
převážně na NLA, po ukončení konfliktu se pak strany snažily získat do svých řad co nejvíce
povstalců. NLA zase našla v politických stranách partnera, který je přijatelný pro druhou
stranu pro vedení mírových rozhovorů.
Prizrenská deklarace nevyhnutelně vedla k radikalizaci na makedonské straně.
Zatímco Trajkovski nakonec smířlivě prohlásil některé závěry schůzky v Prizrenu jako
diskutovatelné, Ljupčo Georgievski a jeho věrný „přítel ve zbrani“ Ljube Boškovski vytáhli
do boje s novým plánem. Jeho základem byl návrh Makedonské akademie věd a umění
(MANU), který předkládal plán výměny obyvatelstva a území s republikou Albánií, tedy
dělení a překreslování hranic současné RM.66 Premiér přestal být ochoten jednat
s mezinárodním společenstvím o jiném řešení.

Aračinovo

Vesnici v kopcích nad Skopjí, odkud NLA mohla ostřelovat Skopji i

mezinárodní letiště, obsadili povstalci 9. června. Makedonská armáda podnikla mohutnou
protiofenzívu 22.-26. června. Boškovski před začátkem akce prohlašoval, že již zítra bude pít
kávu na náměstí v Aračinovu. V tomto testu schopnosti Armáda republiky Makedonie (ARM)
neuspěla, albánské povstalce držela pouze v obklíčení. Mezinárodní společenství rovněž
testovalo v Aračinovu poslušnost NLA vůči Ali Ahmetimu. Ten se zavázal rozkázat klid
zbraní, výměnou za možnost stažení se na území držená NLA. Západ tlačil na ARM a ta se
pod tlakem musela stáhnout zpět. Ali Ahmeti svůj slib také splnil, čímž zároveň dokázal, že
se na něj může mezinárodní společenství spolehnout a že ho NLA poslouchá.
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Memorandum MANU, vytvořené předsedou MANU Georgi Efremovem, navrhovalo výměnu území a
obyvatel mezi RM a Albánií. RM by odstoupila území v okolí Tetova a Gostivaru, a získala by území okolo
města Pogradec. Georgi Efremov později autorství memoranda popřel.
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Z makedonského pohledu zrada Západu přišla 25. června, kdy vojáci USA (z KFOR)
evakuovali z Aračinova vojáky NLA a ponechali jim jejich zbraně. Ještě týž den se konala ve
Skopji mohutná demonstrace před parlamentem, který rozvášněný dokonce dav obsadil a
došlo k rabování albánského majetku.
Západem zprostředkované příměří bylo vyhlášeno 5. července a otevřelo tak cestu
oficiálním jednáním. Makedonskou stranu bylo nutné přesvědčit, že odzbrojování NLA začne
až po podepsání konečné dohody.

4.

Ochridská rámcová smlouva

4.1.

Cesta k Rámcové dohodě

První kolo rozhovorů začalo ve Skopji 9. července, účastníky byli 4 hlavní politické
strany, Léotard, Pardew a Van der Stoel. NLA se rozhovorů neúčastnila, ale byla průběžně
zpravována albánskými politiky o každé drobné změně v textu – tedy Prizrenská deklarace
v praxi. 67
Předběžný návrh vypracovaný skupinou právníků

RM za pomoci francouzského

ústavního experta Roberta Badintera se stal základem pro jednání. Z předchozích jednání
vyplývalo, že hlavními tématy budou politická decentralizace směrem k místní samosprávě,
proporční zastoupení ve veřejné správě a další výše uvedená témata; problematická zůstala
témata oficiálního užití albánštiny na státní úrovni a účast menšin (Albánců) v policejních
složkách. Albánské strany považovaly návrhy makedonského tábora za nedostatečné a
požadovaly status konstitutivního národa pro Albánce, zrovnoprávnění albánštiny, dále pak
zavedení funkce albánského viceprezidenta, který by disponoval právem veta, zároveň
prosazovaly, aby místní policejní jednotky spadaly pod pravomoci místních úřadů. Na
zvláštním jednání s představiteli Západu byli Albánci přesvědčeni, že musí zapomenout na
požadavek statusu konstitutivního národa a na zavedení funkce viceprezidenta. Jednání byla
nakonec uzavřena pod tlakem mezinárodního společenství koncem července. Jejich výsledek
67

Ali Ahmeti: „Práva, která Albánci získají přijetím této dohody jsou mnohem důležitější než usilování o přímou
účast v jednáních.“ (citováno podle: Latifi,Veton – Popetrovski,Vasko: The Ohrid Framework Agreement
Negotiations, in: The 2001 Conflict in FYROM – Reflections, CSRC, 2004 dostupné z
http://www.iwpr.net/docs/pdf/ohrid_book.pdf)
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byl stále nejasný a spousta otázek rozporuplná, zároveň vše probíhalo v atmosféře porušování
příměří a pozorovatelé OBSE podávali zprávy o „etnickém čištění“ v tetovském regionu.

Ochrid 28. července – 9. srpna

Druhé kolo rozhovorů bylo původně směřováno do

převážně albánského Tetova, z bezpečnostních důvodů bylo nakonec vybráno prezidentské
letní sídlo v Ochridu. Na programu bylo řešení sporných otázek. Jednání byla provázena
zhoršenou bezpečnostní situací v zemi, navzdory příměří. To dokládalo, že uzavření dohody
je nevyhnutelné; zároveň je patrná i pozice makedonské strany jako rukojmího nátlaku.
Jakýkoliv odklon od podpisu dohody, či plnění požadavků Albánců by znamenal pokračování
konfliktu. Makedonci si nemohli dovolit odmítnout. Makedonské straně zůstal pouze
požadavek neměnit unitární charakter státu – na tom se ale obě strany dohodly schválením
„základních principů“ – tj.části 1 Ochridské rámcové smlouvy.

sporné otázky

Jablkem sváru se stala jednání o albánském jazyce a policejních

složkách. Albánština se podle představ Albánců měla stát druhým oficiálním jazykem, čemuž
oponovala makedonská strana tvrzením, že by došlo k faktické jazykové federalizaci, což by
se neslučovalo s závazkem zachovat jednotu RM. V otázce policejních složek se objevil
stejný spor. Požadavek albánské strany, aby policie spadala pod kontrolu místních úřadů
znovu narazil na makedonské představy unitárního státu.
Nyní zbývalo jen shodnout se na podpisu a schválení Ochridské rámcové smlouvy
parlamentem RM. Makedonská strana podmiňovala schválení ORS parlamentem odzbrojením
NLA. Nakonec bylo dohodnuto, že obě akce budou probíhat současně.
K podpisu konečné verze ORS mělo dojít 13. srpna 2001. Přípravy na ceremoniál však
probíhaly v napjaté a složité atmosféře: 7. srpna na skopském předměstí speciální
protiteroristická jednotka ministerstva vnitra zneškodnila 5 albánských ozbrojenců
s vysvětlením, že šlo o špičky NLA. ORS byla v ohrožení a odveta na sebe nenechala dlouho
čekat. Hned 8. srpna ráno byl lehce vyzbrojený konvoj ARM přepaden na silnici SkopjeTetovo. Zemřelo 9 vojáků . Mezinárodní společenství se snažilo nedůvěřivé strany přesvědčit,
že ORS je jedinou cestou z konfliktu a také podmínkou pro umístění mise NATO v RM.
Albánské strany nakonec k podpisu svolily, stejně jako SDSM, ale VMRO-DMPNE odmítla
dále participovat na dialogu. Následovaly i další incidenty a násilí z obou stran. K porušování
příměří a k útokům na státní ozbrojené jednotky RM v posledním období se přihlásila ANA –
Albánská národní armáda, zřejmě odpadlická formace z NLA, vedená jedním z bývalých
velitelů NLA a hlásící se k myšlence sjednocení všech Albánců v jednom národním státě.
27

ANA odmítala ORS jako zradu albánských národních zájmů a vyzvala k dalšímu boji. Po
podepsání ORS však nebyla podpora ozbrojeného boje mezi civilními Albánci nikterak valná
a ANA postupně vymizela z předních stránek tisku.

podpis dohody

K podpisu dohody nakonec došlo 13. srpna ve prezidentském sídle na

vrchu Vodno ve Skopji. Dohodu podepsali president Boris Trajkovski, předseda VMRODPMNE Ljupčo Georgievski, předseda SDSM Branko Crvenkovski, předseda DPA Arben
Xhaferi, předseda PDP Imer Imeri. Jako výraz garance míru a zájmu EU a USA podepsali i
François Léotard a James Pardew. Ostatní zatleskali, Arben Xhaferi začal svůj projev
v albánštině, prezident to označil za provokaci a Ljupčo Georgievski dotčeně odjel. Ali
Ahmeti se nechal slyšet: „Kdyby dohoda nebyla podepsána, byla by tu nová Bosna s jedním
či dvěma sty tisíci obětí….s podpisem dohody se otevírá nová kapitola a Makedonie se nyní
stane zemí i pro Albánce…dohoda je kompromisem, ve kterém jsou Albánci vítězi.“68

4.2.

Obsah Ochridské rámcové smlouvy a závazky z ní plynoucí

69

ORS se měla stát rámcem pro zabezpečení demokracie v Makedonii, pro vytvoření
harmonické občanské společnosti, přičemž měla ctít etnickou identitu a zájmy všech občanů
RM.
Smlouva má deklarativní charakter a není právně závazná. Jediná oficiální verze
dokumentu je anglicky psaná verze, má deset článků s třemi dodatky, určuje budoucí změny
ústavy RM, procedurálního řádu parlamentu (Sobranie), stanovila znění nových zákonů.
Upravuje především otázky decentralizace moci, jazykovou otázku, problém místní policie,
rovného zastoupení všech etnik70 v státních institucích, způsob rozhodování v parlamentu, tj.
opatření proti přehlasování Albánců Makedonci a další. V prvním článku dohody se strany
zavazují k zachování integrity RM, vylučují vojenské řešení politické krize a stvrzují, že

68

citováno podle: Latifi,Veton – Popetrovski,Vasko: The Ohrid Framework Agreement Negotiations, in: The
2001 Conflict in FYROM – Reflections, CSRC, 2004 dostupné z http://www.iwpr.net/docs/pdf/ohrid_book.pdf
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Text Ochridské rámcové smlouvy dostupný z internetu například:
www.faq.macedonia.org/politics/framework_agreement.pdf
70
Ochridská rámcová smlouva užívá pro „národnosti“ termín „community, -ies“, makedonský překlad ORS pak
„zaednica, -i“; překlad do češtiny by pravděpodobně zněl „společenství“. V této práci v souvislosti s ORS budu i
dále mluvit o albánském a makedonském etniku, namísto albánského a makedonského „společenství“. Termím
„etnické společenství“ se v následujícím textu objevuje pouze v doslovných překladech názvů zákonů, které ve
svém originálním názvu obsahují spojení „etnički zaednici“
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jakékoliv teritoriální řešení sporu je nepřípustné. Článek 2 pojednává o ukončení nepřátelství
a jeho součástí je i závazek odzbrojení povstalců speciální misí NATO.
Albánský jazyk byl uznán jako druhý oficiální: oficiálním jazykem na celém území
RM je makedonský jazyk psaný cyrilicí, jakýkoliv další jazyk a jeho písmo, kterým mluví
více než 20% obyvatelstva RM, je rovněž úředním jazykem. V mezinárodních vztazích je
úředním jazykem makedonština psaná cyrilicí. Pro jednání s místními úřady je úřední vedle
makedonského jazyka i ten jazyk (a jeho písmo), kterým mluví více než 20% obyvatelstva
dané obce. Osobní dokumenty mohou být vydávány v jazyce a písmu jakéhokoliv úředního
jazyka. V parlamentu je přípustné debatovat ve všech úředních jazycích, avšak na ministerské
úrovni existuje jediný úřední jazyk – makedonský.
Vedoucí místních policejních složek bude vybírán ze seznamu nejméně tří kandidátů
navržených místnímu zastupitelstvu ministerstvem vnitra. Dále dohoda určuje, že budou
vycvičeni policisté z menšinových etnik a že policie by měla být do roku 2004
rekonstruována tak, aby odrážela složení a rozložení obyvatelstva RM.

71

Policie zůstává i

nadále pod kompetencí centrální vlády.
Nová pravidla byla zavedena pro hlasování v parlamentu. Většinou hlasů poslanců
parlamentu, která bude obsahovat většinu hlasů poslanců, kteří nepřipadají k většinovému
etniku v RM bude volena jedna třetina soudců (z devíti) Ústavního soudu RM, stejně tak bude
volen parlamentem i ombudsman a tři členové Soudní rady RM, tato pravidla pro hlasování
dávají Albáncům větší moc ve státních institucích. Stejnou většinou musí být schvalovány i
zákony přímo se týkající kultury, používání jazyka, vzdělání, osobních dokumentů, používání
symbolů, jakožto i zákony o místním financování, místních volbách a statutu města Skopje,
stejně i změny ústavy a Zákon o místní samosprávě; hlasování uvedenou většinou v těchto
otázkách, by mělo přispět k zrovnoprávnění Albánského etnika na kulturní, jazykové a
občanské úrovni .
ORS také předpokládala změnu následujících zákonů, jakožto i dalších, jejichž znění
by bylo proti duchu ORS: zákon o místní samosprávě, zákon o místním financování, zákon o
hranicích opštin, zákony týkající se policejních složek rozmístěných v opštinách, zákony o
státních zaměstnancích a veřejné správě, zákon o volebních obvodech, zákon o jednacím řádu
parlamentu, zákony týkající se používání jazyka, zákon o ombudsmanovi.
Symboly jednotlivých etnik, které jsou v dané obci ve většině smějí být podle ORS
vyvěšovány vedle symbolů RM na přední straně budov místní správy.
71

v roce 2001 bylo v řadách police pouze 3% Albánců (Daftary, Farimah:Conflict resolution in FYR Macedonia,
Helsinky Monitor 2001, no.4)
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I navrácení uprchlíků a obnova země byla předmětem smlouvy, stejně jako výzva
k mezinárodnímu společenství, od něhož RM žádá pomoc při implementaci ORS, zavazuje se
ke spolupráci a žádá svolání dárcovské konference v co nejbližším termínu, aby tak byl
zaručen hladký průběh realizace změn uvedených v ORS.
ORS určovala i lhůty ve kterých mají být dohodnuté změny uvedeny v platnost. Pro
ústavní změny, včetně změny preambule, byla určena lhůta 45 dní od podepsání ORS.
Sčítání lidu, kontrolované mezinárodními organizacemi, bylo naplánováno na říjen roku 2001,
další parlamentní volby na 27. leden 2002. Do vypršení mandátu stávajícího poslaneckého
shromáždění měly být schváleny všechny zákony týkající se jazyka tak, aby byly v souladu
s čl.6 ORS, pojednávajícím o vzdělávání a užívání jazyků, dále také legislativa ošetřující
vydávání osobních dokumentů, zákon o státních zaměstnancích a veřejné správě, zákony
týkající se místních policejních složek, zákon o hranicích opštin. Lhůty však z většiny nebyly
dodrženy.

5.

Makedonie po Ochridské rámcové smlouvě

5.1.

První fáze implementace

Týden po podepsání ORS byl se svými 20 oběťmi nejkrvavější v historii makedonskoalbánského konfliktu. Násilí přibývalo, formovat se začaly i paramilitární jednotky na
makedonské straně, nejzávažnější byla zřejmě iniciativa

ministra vnitra Boškovského,

rozvíjející se již od června. Boškovski ze svého postavení vytvořil speciální jednotku
„Lavovi“ (Lvi)72, která obsadila pozice na Tetovsku a Boškovski oznámil, že do února 2002
budou Lavovi své pozice držet, slibu dostál. Problematický byl i odsun ARM z bojových
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Lavovi byli vedle jiné speciální jednotky „Tigri“ legální součástí státních ozbrojených složek, jednotka, která
byla vytvořena jako protiteroristická vyvolávala množství incidentů místo toho, aby jim zamezovala. Podle
srbského tisku byli Lavovi propojeni i s tzv.Zemunským klanem, který vysílal své členy, aby Lvi trénovali.
Neověřené informace makedonských investigativních žurnalistů mluví o třetině Lvů, která byla stíhána za vážné
kriminální činy. Jednotka i s rezervisty čítala asi 7000 mužů!
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pozic a návrat policejních složek do albánských regionů, Makedonci – především ženy a
dokonce i svými těly – bránili stažení ARM a Albánci příchodu policie.73
Hlavními tématy následujících dnů byly odzbrojení NLA – tedy příchod mise NATO a
schválení změn ústavy makedonským parlamentem. Podle dohody měly obě akce probíhat
současně a to tak, že vybrání každé jedné třetiny zbraní povstalců mělo mít za následek
pokrok ve schvalovací proceduře. Hladkému průběhu mírového procesu nadále zabraňovaly
násilné projevy etnické nesnášenlivosti, zejména v tetovském regionu, obstrukční politika
některých členů parlamentu a v neposlední řadě i veřejné mínění, jehož makedonská část se
stavěla proti ORS.74

sklizeň zbraní

Dohoda o odzbrojení byla podepsána 14. srpna ve vesnici Šipkovica Ali

Ahmetim a vyslancem NATO Peterem Feithem75. NLA si kladla jedinou podmínku pro
odevzdání zbraní - garanci amnestie. Ta byla deklarována prezidentským dekretem den poté,
ale Albánci ji nepovažovali za dostatečnou. Odzbrojovací mise NATO Essential Harvest
dorazila do RM v síle 3.500 vojáků z dvanácti zemí pod britským vedením 27. srpna.
Odzbrojit NLA měla během 30 dnů svého trvání. Samotní představitelé NATO předpokládali,
že vyberou od povstalců kolem 3.000 zbraní. Očekávání makedonské strany byla zcela
odlišná.76 Makedonská veřejnost misi nedůvěřovala, strachovala se o budoucnost
severozápadní části země, neboť podle makedonských obav se NATO pokoušela v této části
RM vytvořit protektorát podobný Kosovu, kam by centrální vláda neměla přístup.77
Nenávistné nálady podporovala státní i soukromá média šířením katastrofických vizí a
spekulací. Makedonci byli přesvědčeni, že byly odevzdány jen zastaralé a nefunkční zbraně,
což byla v mnoha případech pravda. Část zbraní s sebou bojovníci NLA odnesli do Kosova.
Mise byla ukončena s výsledkem 3.875 odevzdaných zbraní a 380.000 kusů munice.
„Sběratelská mise“ byla vystřídána novou NATO misí pod názvem Amber Fox, která měla
73

Návrat policejních složek byl naplánován do prosince 2001, k tomu však nedošlo a ani po třech letech po
podpisu neměla vláda plnou kontrolu nad některými oblastmi (Rosůlek, Přemysl: Budování multietnické
společnosti v samostatné Makedonii, disertační práce UK FSV IPS, 2005)
74
Koncem srpna provedl Institut pro demokracii, solidaritu a občanskou společnost průzkum podpory ORS –
78% Albánců dohodu podporovalo, zatímco z druhé strany byla přijatelná pouze pro 44% Makedonců
75
Ten se účastnil i jednání v Prizrenu a zastával nejmenovanou funkci prostředníka mezi NLA a NATO
76
Ljupčo Georgievski požadoval pro zajištění klidu v Makedonii výběr 60.000 zbraní, ještě radikálnější
Boškovski si přál v tavícím kotli vidět 85.000 zbraní a na pět milionů kusů munice. Střízlivější odhady
ministerstva obrany (ministr Vlado Bučkovski, SDSM) předpokládaly, že by se povstalci měly vzdát 8.000
77
Jako pokus o parodii na misi Essentials Harvest se několik Makedonců rozhodlo odzbrojit na akci „Go
obravme bostanot“ pořadáné 7.září s podporou několika makedonských médií před budovou parlamentu.
Vybírali se rajčata, melouny, válečky, baklažány, gumové pistolky, pánve a jiné zbraně. (Go obravme bostanot
znamená v makedonské frazeologii „Špatně jsme dopadli“, doslovně pak „Zorali jsme pole melounů“. ) Odpor
makedonské veřejnosti k NATO byl vyjádřen i odsouzeníhodným zavražděním britského vojáka Iana Collinse,
na jehož vůz byl z mostu shozen obří balvan.
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dohlížet na průběh mírového procesu a návrat uprchlíků a rovněž chránit pozorovatele
mezinárodních organizací v zemi.
Ali Ahmeti oficiálně oznámil, že k 27. září bude NLA rozpuštěna: „Zbraně jsme zvedli
k zajištění lepšího postavení Albánců v tomto státě. Rozpuštění armády není složité
rozhodnutí, protože se domníváme, že jsme dosáhli svých cílů.“ 78

bitva o ústavní dodatky

29. srpna bylo oznámeno, že první třetina zbraní byla

odevzdána. 31. srpna Boris Trajkovski otevřel parlamentní debatu nad ORS konstatováním,
že ORS nevyhovuje ani jedné straně, „ale je to to nejlepší, co máme…alternativou míru je
válka.“79 Smlouva nebyla právně závazná, avšak její osud byl otázkou války a/či míru, přesto
se některé dodatky k ústavě před vlastním schválením změnily a zavádění nové legislativy
neprobíhalo přesně podle ORS.
Jedinými zastánci ORS v parlamentu byli poslanci SDSM a DPA. Předseda VMRODPMNE Georgievski, se nechal slyšet, že dává volnou ruku všem svým poslancům při
hlasování o dodatcích, což v praxi mělo znamenat, že pro schválení dodatků ruku nezvedne
nikdo z 46 poslanců.80 Ani albánská PDP nebyla a příliš spokojena se závěry ORS,
spolupracovat odmítla poté co byla v parlamentu otevřena otázka změny preambule.
ORS předpokládala, že v preambuli ústavy nebude zmíněn ani jeden národ, ale pouze
všichni občané Makedonie. K volání po zachování zmínky o makedonském národě
v preambuli se připojili nejen krajní nacionalisté, ale i vlivné organizace: Makedonská
akademie věd a umění, Makedonská pravoslavná církev, Universita Sveti Kiril i Metodij ve
Skopji, také SDSM. Albánské strany pochopily, že v takovéto situaci bude lepší udělat
kompromis v několika otázkách než překopávat celý text smlouvy.81
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citováno podle: Bojarovski, Zoran – Rashidi, Nazim: The art of kompromise: Reconciliation and the
implementation of the Ohrid Framework Agreement, in: Ohrid and Beyond, A cross-ethnic investigation into the
Macedonian crisis, IWPR, 2002 na internetu dostupné z http://www.iwpr.net/docs/pdf/ohrid_book.pdf
79
citováno podle Rosůlek, Přemysl: Budování multietnické společnosti v samostatné Makedonii, disertační práce
UK FSV IPS, 2005
80
Jediným členem VMRO-DPMNE, který stál za ORS byl president Trajkovski, který si do jisté míry vybudoval
prosazováním kompromisu vysoký morální kredit u neradikální části albánského (především) i makedonského
obyvatelstva.
81
ORS navrhovala tuto preambuli: Občané republiky Makedonie, kteří přejímají odpovědnost za současnost i
budoucnost jejich vlasti, jsou si vědomi a děkují svým předkům za oběti a horlivé snažení v boji za vytvoření
samostatné a suverénní Makedonie, jsou odpovědni dalším generacím za zachování a rozvoj všeho hodnotného
z bohatého kulturního dědictví a soužití v Makedonii, rovni si ve svých právech a povinnostech vůči společnému
blahu – Republice Makedonii – v souladu s tradicí Kruševské republiky i s rozhodnutími ASNOMu a v souladu
s referendem z 8.září 1991, rozhodli, že ustaví Republiku Makedonii jako samostatný, suverénní stát, se
záměrem ustavit a posílit vládu práva, garantovat lidská práva a občanské svobody, zajistit mír a soužití,
společenská práva, ekonomický blahobyt a rozkvět osobního i společného života, prostřednictvím svých
představitelů v parlamentu Republiky Makedonie, zvolených ve svobodných volbách, schvalují …
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Dalšího kompromisního řešení bylo dosaženo v otázce dodatku k čl.19, týkajícího se
náboženství. Podle ORS měla být nově vedle MPC v ústavě na stejné úrovni zmiňována i
islámská obec a katolická církev. Článek byl nakonec upraven tak, že hovořil přímo o všech
náboženských společenstvích a jejich institucích v RM, které vyjmenoval vedle MPC – tímto
tedy byla jakási výlučnost MPC zachována.
Proces schvalování byl několikrát narušen různými návrhy: z dílny DA to byl návrh na
uspořádání referenda o změně ústavy, případně pouze o znění preambule; předseda
parlamentu Stojan Andov navrhoval hlasovat o každém dodatku zvlášť; nebo se Ljupčo
Georgievski rozhodl, že schvalovat by se mělo až po návratu uprchlíků.82
Mezinárodní společenství vynaložilo značné úsilí přesvědčit politiky, aby hlasovali ve
jménu zachování klidu v RM.83 Pro ústavní dodatky nakonec nehlasovalo pouhých 13
poslanců, pro 94. Dodatky k ústavě byly schváleny v jednom balíku, pouze o preambuli se
hlasovalo zvlášť – podpořilo ji 93 poslanců a 14 bylo proti. Hlasování proběhlo v noci z 16.
na 17. listopadu, aby se zamezilo případným demonstracím v ulicích.

„Štulov univerzitet“

20. listopadu Jihovýchodoevropská universita pod názvem Universita

Van der Stoela zahájila svou činnost v Tetovu (několik desítek metrů od sídla nelegální
Tetovské university). Na pěti fakultách84 mělo začít studovat okolo 1000 studentů
v albánském, anglickém a makedonském jazyce. Van der Stoel na ceremoniálu zdůraznil, že
univerzita by měla mít mezinárodní charakter, aby odrážela cestu, kterou si RM vybrala.

příprava na vítězství

Týž den se z vlády národní jednoty Ljupča Georgievského rozhodly

odejít SDSM a LDP s odůvodněním, že nehodlají participovat na vládě, která dovedla zemi
do krize a dále krýt špinavosti a vojenské ambice VMRO-DPMNE. Lídr LDP Risto Penov
rovněž poukázal na machinace s penězi ze státního rozpočtu v době krize.85 Ve změněné
politické situaci toto chabé zdůvodnění vyvracela většina komentátorů a nabízela prozaičtější

Text byl schválen v následujícím znění: Občané republiky Makedonie, makedonský národ, jakožto i občané kteří
žijí v jejích hranicích a kteří jsou součástí albánského národa, tureckého národa, vlašského národa, srbského
národa , romského národa, bosňáckého národa a jiných, …(dále se text shoduje s návrhem ORS)
82
Které v úplném rozsahu nebude zřejmě nikdy uskutečněno
83
Často se objevují vyjádření zahraničních vyjednavačů typu „…potřásli jsme si rukama a nepředpokládám, že
by tak čestný muž stavěl další překážky tomu, co už slíbil…“ nebo „…když už jednou někdo něco podepíše, měl
by jako muž dodržet své slovo…“ Silným argumentem bylo rozhodnutí mezinárodního společenství uspořádat
dárcovskou konferenci až po schválení dodatků a Zákona o místní samosprávě. (původně byla plánována na
15.října)
84
Právnická fakulta, fakulta veřejné správy, fakulta obchodní, fakulta komunikačních věd a fakulta technologií.
85
MAKNWS-L Archives 22.listopadu 2001
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důvody odchodu: přípravy masivní předvolební kampaně. Novou vládu VMRO-DPMNE,
PDP, DPA a dalších malých pravicových subjektů sestavil Ljupčo Georgievski 3.prosince.

návrat uprchlíků

Uprchlíci se zdráhali navracet do svých domovů, neboť museli

procházet kontrolními stanovišti speciálních jednotek ministerstva vnitra, jejichž existenci
prosazoval premiér, prezidentovi i vlastnímu ministru vnitra navzdory. Bez zákona o úplné
amnestii bylo pro mnohé občany riskantní podniknout cestu domů přes checkpoint. Návrat
uprchlíků ztěžovala i tvrdá zima, nejsilnější za 20 let, a také občasné výpady albánských
ozbrojenců.
Množství vysídlených osob vedlo Státní statistický úřad k vznesení žádosti o přesunutí
sčítání lidu, již posunutého na duben 2002.

Zákon o místní samosprávě 25. ledna 2002 byl schválen dlouho očekávaný Zákon o místní
samosprávě, poslední podmínka pro svolání donátorské konference. Přinesl širší pravomoci
místním úřadům v otázkách školství, zdravotní péče, kultury, garantoval svobodu činnosti
místní samosprávy v otázce plánování a v rozpočtové politice.
Menšina dosahující v obci více než 20% má nyní právo získávat dokumenty ve
vlastním jazyce, v takovéto opštině se rovněž povolují dvojjazyčné názvy. Občané takovéto
opštiny mohou ve svém jazyce komunikovat nejen s místními, ale i centrálními úřady. V obci,
kde jakákoliv menšina dosahuje 20%, musí být ustavena Komise pro mezietnické vztahy.
Zákon umožnil i snadnější kontakty, spolupráci a společnou administrativu jednotlivých
radnic, což zneklidňovalo makedonské poslance. Původní albánský návrh požadoval možnost
slučování opštin. Albánská strana upustila také o požadavku plně ovládat financování
zdravotní péče v opštinách.
Zákon, který měl být původně schválen do 45 dní od podpisu ORS, byl ale prakticky
nefunkční bez řady dosud neschválených zákonů: Zákona o financování místní samosprávy,
Zákona o městě Skopji; Zákona o hranicích opštin – který měl však vycházet z výsledků
sčítání lidu.

amnestie

Vypracován a schválen byl i Zákon o amnestii, který byl nutnou podmínkou

pro obnovení důvěry a uklidnění situace. Podle zákona měl být amnestován každý člen NLA,
který do 26. září 2001 složil zbraně i ti, proti kterým bylo vedeno vyšetřování za činy
spáchané před vypuknutím konfliktu. Zároveň měli být amnestováni i příslušníci ARM, kteří
neuposlechli povolávací rozkaz, či dezertovali. Zákon o amnestii byl schválen 8.března, i
34

VMRO-DPMNE se rozhodla pro podporu zákona, neboť cítila, že přispěje uklidnění situace,
a urychlí návrat uprchlíků a policie.
Zmiňovaný postoj VMRO-DPMNE byl v souladu s prosazovanou politikou strany,
která po několika kotrmelcích v prvních měsících roku 2002 vstala, aby vykročila opačným
směrem. Projevilo se to především stažením „Lvů“ z kontrolních stanovišť v neklidných
oblastech a podporou amnestie.

dárcovská konference

Konečně se uskutečnila i dárcovská konference v Bruselu 12.

března, mezinárodní společenství tak ztratilo jeden přímý a aktuální nástroj tlaku na
makedonskou politiku. RM obdržela více než původně očekávala – 307 milionů Euro.
Zdaleka nejštědřejší byla Evropská komise, dále Spojené státy a Světová banka. Zatímco
dárci v Bruselu štědře otevírali své peněženky, Inernational Crisis Group zhodnotila v jedné
ze svých zpráv, že Makedonie je nejzkorumpovanější zemí světa.

V polovině dubna makedonská delegace posnídala s představiteli EU v Luxemburgu.
Zdůrazněno bylo, že od podepsání ORS byl schválen pouze jeden zákon upravující soužití
etnik a bylo navrženo jednání o dalším balíku zákonů zabývajících se albánštinou
v parlamentu a na osobních dokumentech. Solana projevil velký zájem na tom, aby i nadále
hlavní osobou makedonské politiky zůstal president Trajkovski. EU se kategoricky vyslovila
proti další existenci paramilitární jednotky ministerstva vnitra zvané Lavovi. Rozpuštění Lvů
ale rovněž mohlo znamenat, že vznikne ještě nebezpečnější garda Bučkovského, potažmo
VMRO-DPMNE, neboť spousta Lvů byla straníky. Faktická existence ať už státních či
vmrovských ozbrojených Lvů budila obavy i v souvislosti s nadcházejícími volbami.86
Zájem mezinárodního společenství tedy nepolevil a o Makedonii se zajímal i Haagský
tribunál. Prošetřoval několik válečných excesů obou stran a do jeho agendy se v dubnu dostal
i případ Boškovski. Ministr vnitra byl obviněn z vedení útoku na vesnici Ljuboten, odvetou za
zabití osmi vojáků ARM. Útok na Ljuboten v létě 2001 údajně zneškodnil deset
nebezpečných osob, nehledě na to, že několik z nich bylo starších 70 let a jednou obětí bylo
nezletilé dítě. Boškovski se stal přes noc hrdinou, či nástrojem předvolební kampaně VMRODPMNE. Vrcholem podpůrné kampaně byla demonstrace 25. dubna, kde byla provolávána

86

těsně před volbami několik příslušníků Lvů zbilo pozorovatele OBSE. (MAKNWS-L Archives 9.9.2002)
Speciální jednotka byla postupně početně oklešťována a definitivně byla rozpuštěna ministrem Hari Kostovem
v dubnu 2003. Valná část Lvů získala zaměstnání u policie či armády, jen několik Lvů zůstalo bez uplatnění – ti
pak několikrát veřejně protestovali s požadavkem zaměstnání.
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hesla „Ani jeden Makedonec do Haagu“ či „Bratra Ljubeho nedáme!“. Petici za ochranu
Boškovského podepsalo na 240.000 občanů.87

V průběhu jara frekvence násilných incidentů poklesla i navzdory dlouho ohlašované
„jarní ofenzívě“ ANA. Bod ke kterému se RM upínala byly parlamentní volby, které s více
než půlročním zpožděním měly přijít na podzim. Po vleklých sporech o uspořádání
předčasných voleb bylo datum řádných voleb stanoveno na 15.září.

Konflikt v roce 2001 výrazně změnil postoje obyvatel jednotlivých etnik k sobě
navzájem, což dokládá průzkum US State Departamentu zveřejněný v červnu 2002: podpora
Velké Albánie výrazně stoupla (květen 2001 16 %, říjen 2001 27 %, červen 2002 48 %), také
počet lidí ochotných se za ni bít se zbraní v ruce stoupl (30 %). Počet Albánců přejících si žít
v multietnické RM klesal (71 %, 61%, 39 %). Překvapivě pak ale bylo zjištěno číslo 68 %
Albánců, kteří se vyslovili pro zachování jednoty RM. Zatímco v říjnu 2001 bylo proti ORS
56 % Makedonců, nyní 68%; Albánci ORS podporovali většinou 90 %. Více než polovina
příslušníků každého etnika by podle průzkumu nechtěla mít kamaráda z opačné strany. 88

5.2.

Před volbami 2002

Koordinační rada

Jak již bylo naznačeno s nástupem NLA albánské strany ztratily značné

množství příznivců. Ali Ahmeti přišel s návrhem spojit albánské síly v Koordinační radě
Albánců v Makedonii, ačkoliv původně vstup do politiky odmítal. Jeho návrh vycházel
z vědomí, že program albánských stran je ve změněných podmínkách zastaralý a nyní by se
měl soustředit na důslednou implementaci. Jako hlavní cíle určil Ahmeti zachování míru,
implementaci ORS a včlenění RM do NATO a EU. Ahmeti zdůraznil, že NDP Kastriota
Haxhirexhe se bude muset vzdát ideje federalizace, ostatní pro něho byli přijatelnými
partnery. Stejně tak jako on pro ně. Například Arben Xhaferi plán nadšeně podporoval, čímž
zřejmě maskoval jiné nadšení, a to radost z toho, že při společném postupu nevznikne jeho
straně DPA nový soupeř. Aktivity k utvoření Rady probíhaly už od února, koncem března při
útoku ANA na nově ustavenou Radu zemřeli tři lidé. Projekt sjednocení úsilí v šech
albánských stran nakonec padl. Jednotliví aktéři se začali ptát „jakým právem chce Ali
87
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Ahmeti mluvit ve jménu všech Albánců?“. PDP jako nejstarší albánská strana se obávala, že
dojde k setření zvláštností stran. Jednou takovou zvláštností DPA byla opakovaná podezření,
že strana (dlouholetý místopředseda Menduh Thaçi především) je napojena na organizovaný
zločin a pašování. Obvinění se množila zvláště poté co 4. dubna v Thaçiho tetovské restauraci
Dora byli napadeni spolu s Thaçim členové vedení strany neznámými ozbrojenci. Incident
byl vykládán jako důsledek Thaçiho nekalých aktivit. Albánské snahy o sjednocení se úplně
rozplynuly, poté co Ali Ahmeti založil 5. června 2002 v Tetovu novou stranu.

DUI

Předsedou nově založeného Svazu pro Integraci (DUI)89 se stal právě Ali Ahmeti a

strana měla hlavní cíle stejné jako původní Koordinační rada Albánců v Makedonii. Také
budování multietnické a rovné společnosti, boj s korupcí a organizovaným zločinem, zajištění
ekonomických podmínek pro příchod zahraničních investic. Jako největší slabinu nové strany
pozorovatelé označovali nezkušenost a neznalost politického prostředí. I přesto vedla žebříček
volebních preferencí s 13 %. DPA a PDP měly shodně po 4 %.

SDSM vs. VMRO-DPMNE

Na makedonském spektru se volební boj odvíjel v rámci

vzájemného obviňování. Zmínkám o ORS se strany v předvolební kampani spíše vyhýbaly.
SDSM se na kampaň připravovala už od podzimu a těžila především z toho, že u kormidla
v době nepokojů stála konkurence. Georgievského skupinu obviňovala SDSM z podílu na
rozpoutání konfliktu a jedním ze jejich hesel bylo i „hlas VMRO je hlasem proti Makedonii“.
VMRO-DPMNE, která mírně ubrala na radikálnosti se soustředila na zlepšení životního
standartu v zemi a slibovala vytvoření pracovních míst. VMRO-DPMNE se snažila sjednotit
s SDSM kandidátky na severozápadě země, s cílem zajistit bezpečí a práva tamnímu
makedonskému obyvatelstvu. Tomuto volání SDSM odolala. Orientace obou stran společně
s osobními animozitami vedení nedávaly mnoho prostoru pro spolupráci. V závěru volební
kampaně v letních měsících se VMRO-DPMNE opakovaně pokoušela nalákat SDSM
k podpisu dohody o bojkotu strany Ali Ahmetiho, což SDSM odmítala.

Voliči se chystali vyslovit se pro změnu, volební preference stranily koalici „Za
Makedonija zaedno“ (Společně pro Makedonii), vedené SDSM, do které spadala i LDP a
další malé strany, včetně politických stran turecké a romské menšiny. Albánská část voličstva
preferovala DUI..

89
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Během letního období bylo konání voleb ohroženo diskusemi okolo užití albánštiny u
cestovních dokumentů a v parlamentu. DPA se nakonec vzdala myšlenky bojkotu voleb a
debata o podobě pasů Republiky Makedonie byla nakonec odsunuta až na období po volbách.
Albánští politici z DPA požadovali zavedení tzv. slovinského modelu – ten spočívá v použití
jazyků všech menšin.
Poslední týdny před volebním víkendem probíhaly v napjaté atmosféře, kdy na denním
pořádku byli únosy civilistů na hlavních silnicích, noční přestřelky v krizových oblastech,
vyvěšování, či naopak pálení albánských vlajek. Několik bomb explodovalo v kancelářích
politických stran. Násilí páchaly jak speciální jednotky ministerstva vnitra, tak albánské
formace ANA a nově působící Armáda republiky Ilyrida.
Část makedonských politiků požadovala zatčení „zločinného“ Ahmetiho a dalších
albánských politiků, ale své snahy nakonec opustila, vzhledem k Zákonu o amnestii, jehož
existenci v těchto dnech akcentovalo mezinárodní společenství.

5.3.

Parlamentní volby a nová vláda

Parlamentní volby proběhly dne 15. září podle nového volebního zákona. Volební
systém se změnil z většinového na poměrný, bylo tak zamezeno gerreymanderingu, který
znevýhodňoval především albánské voliče za dob platnosti většinového volebního systému.
Země byla nově rozdělena na šest volebních obvodů, v každém voliči zvolili 20 poslanců do
celkem 120 ti členného Sobranie.
Volby byly označeny jako spravedlivé a korektní domácími i zahraničními
pozorovateli. Mluvilo se o „evropských volbách“ , o „vyspělosti makedonské společnosti“, o
„úctě k míru a demokracii“, o „starostlivosti o osud země“. Volby opravdu proběhly nečekaně
klidně, za účasti 73,4 % oprávněných voličů. Pozorovatelé se shodli, že k incidentům
docházelo jen zřídka. Objevilo se několik problémů: od kradení plných uren, nesrovnalostí
s počtem volících voličů a počtem odevzdaných volebních lístků, „rodinné hlasování“ a
problémy s propadlou platností osobních dokumentů, až po popálení desetiletého
sympatizanta SDSM hořící cigaretou. Nejproblematičtějším byl volební obvod č.6 – Tetovsko
a Gostivarsko, kde se volby musely na dvou místech (Lešok, Orgjuše) opakovat.
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výsledky

Po sérii vzájemných obviňování ze všech stran byly Státní volební komisí

zveřejněny výsledky a zbylá obvinění byla postoupena Nejvyššímu soudu. Výsledky voleb
potvrdily převažující umírněnost voličů a touhu po změně. Vítězi voleb se staly SDSM
v koalici „Za Makedonija zaedno“ (dále jen „Za“) s 40,4 % a DUI s 11,8 %. Nacionalisté
VMRO-DPMNE v koalici s Liberální stranou (LP) získali 24,4 %, DPA 5,2 %, NDP 2,1% a
PDP 2,3 %.
Ustavovací schůze parlamentu se konala 4. října.. Někteří poslanci za DUI, bývalí
vůdci NLA, mezi nimi i Ali Ahmeti90, se zasedání nezúčastnili.

Guns´n´Roses

Volbami daný poměr sil, spolu s nepsaným pravidlem, že ve vládě musí

být albánská strana, celkem zřetelně ukazoval na budoucí složení vlády. 8. října byl
sestavením vlády oficiálně pověřen Branko Crvenkovski, předseda SDSM, lídr koalice „Za“,
která se svými 60 křesly v parlamentu dosahovala téměř většiny. SDSM zvažovala i
„tradiční“ koalici s PDP (2 poslanci), která by navrhla ministry v souladu s názorem DUI.
S ohledem na vůli lidu dala koalice „Za“ přednost DUI (16 poslanců), přičemž určovala
podmínky v této hře. Hlavními podmínkami byly vláda bez Aliho Ahmetiho a bez bývalých
špiček NLA. „Za“ si také osvojila právo určovat jaké ministerské posty bude kdo zastávat.
Spory se vedly především o ministerstvo zahraničí, které „Za“ nehodlala DUI přenechat. DUI
o něj usilovala proto, že by tento post jejího člena opravňoval zasedat v Bezpečnostní radě
státu, kterou svolává a řídí prezident a jejími dalšími členy jsou

premiér, předseda

parlamentu, ministři obrany, vnitra a zahraničí.
Poražená VMRO-DPMNE s 33 poslanci navrhla pro „Za“ jiné řešení: pokud „Za“
opustí myšlenku koalice s DUI, VMRO-DPMNE žádá výměnou za naprostou podporu vlády
v parlamentu uspořádání předčasných voleb po třech letech. SDSM odmítla.
Nová 18 členná vláda vznikla 31.října. Počet ministerských míst ve vládní koalici byl
tedy SDSM 9, LDP 4, DUI 5. Všechna klíčová ministerstva zabrala nekompromisně SDSM.91
Ministři – etničtí Albánci - obsadili ministerstva školství a vědy, zdravotnictví, dopravy a
spojů, spravedlnosti a Albánec Musa Xhaferi se stal místopředsedou vlády pro implementaci
ORS. 92 Musa Xhaferi, který neovládá makedonský jazyk, byl v době svého jmenování na
černé listině EU jako osoba, které se zakazuje pohyb po zemích EU v důsledku jejích
90
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nekalých aktivit.93 Podle informací denního listu „Dnevnik“ ministr zdravotnictví Rexhep
Selmani za trvání konfliktu opustil své pracoviště na skopské Klinice a ošetřoval raněné
příslušníky NLA v nemocnici v Lipkovu u Kumanova, po skončení konfliktu se vrátil na své
pracovní místo ve Skopji a za rok nepřítomnosti dokonce dostal zaplaceno.94 Z ministerstev
„klíčových pro menšiny“ (tj.školství, kultura, lokální samospráva) obsadila DUI pouze jedno
křeslo, což se ale s ohledem na vzájemný poměr sil koaličních stran zdá být v pořádku.
Funkce náměstků ministrů byly obsazeny koaličními stranami následovně: SDSM 6, LDP 2 ,
DUI 4, Demokratická strana Turků 1, Demokratická strana Srbů 1.

Kvůli spojenectví

bývalých povstalců a sociáldemokratů se vládě žertovně přezdívá „Guns´n´Roses“.
31. října 2002 byla vládě v Sobranie vyslovena důvěra 72 ze 120 hlasů.
Parlamentnímu zasedání předcházel výbuch nedaleko budovy Sobranie v 5:30 ráno. O měsíc
později se k akci přihlásili ANA a neznámé skupiny Makedonská národní fronta (Makedonski
nacionalen front) a MGB 1999-2002. Později se k útoku přihlásil i Strumičan Mirko Christov,
figura známá protestním pochodem přes Makedonii spolu s nezletilou dcerou v době konfliktu
2001.95
Nový premiér ve svém expozé zdůraznil, že „prioritou nové vlády je návrat klidu,
bezpečí a jistoty“. Podle Crvenkovského splnění tohoto předsevzetí závisí na kvalitě
mezietnických vztahů: „pokud najdeme klíč k vzájemné toleranci a důvěře, k opravdovému a
dlouhodobému soužití, nejdeme tím i klíč k míru, politické stabilitě, toto jsou nutné
předpoklady pro řešení všech ostatních problémů naší země“. K uzavření koalice s DUI
promluvil Crvenkovski takto: „Kdo bude náš koaliční partner jsem nerozhodl já, ani koalice
„Za“. Toto je rozhodnutí 140.000 našich albánských spoluobčanů a ti dali své hlasy právě
DUI…Makedonie patří nám všem stejně a výlučné právo ji vlastnit nemá nikdo z nás.
Podíváme-li se pravdě do očí: nemůžeme srovnávat naši 23 % menšinu s menšinami jiných
států…na druhou stranu naši albánští spoluobčané musí pochopit a přijmout, že loajalita
k vlastní vlasti musí být vždy silnější než loajalita k vlastnímu etniku v jiném státě. Je nutné
aby pochopili, že práva a povinnosti jdou ruku v ruce.“ Vláda se jeho ústy zavázala zlepšit
sociální postavení občanů, bojovat s chudobou, jednat s mezinárodním společenství o vstupu
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do mezinárodních organizací, bojovat s korupcí a kriminalitou a konečně i k důsledné
implementaci ORS.
Místopředseda DUI Argon Budxhaku poznamenal: „Po podpisu ORS bude pouze
vláda s DUI garancí stability RM. DUI je garance a ORS je základ nového státu se standardní
demokracií, známou v civilizovaném světě…integrací Albánců v RM se země připojí
k civilizovanému světu. Voliči nám dali mandát, který přijímáme jako odpovědnost a ne jako
privilegium, které bylo dosud jen zneužíváno.“

opozice

Ljupčo Georgievski zaujal opačné stanovisko: mezinárodní společenství se

podle něho účastnilo rozbití jeho vlády a zavedení nové vlády „teroru“; SDSM spáchala
vlastizradu. Zároveň se omluvil, že jeho strana v roce 1999 kandidovala Trajkovského na post
prezidenta. „Nová vláda začíná s kompletním etnickým čistěním RM a připravuje zemi na den
D. Tehdy až mezinárodní společenství rozhodne, že Kosovo se má stát nezávislým…části RM
budou připojeny k Velké Albánii, přesněji k Velkému Kosovu…Můžeme vidět jak se nová
vláda raduje z koalice s NLA, protože NLA má podporu mezinárodního společenství…vstup
teroristů do vlády povede ke kompletnímu ekonomickému oslabení RM a zároveň
k etnickému čistění v krizových regionech…zároveň ale musím přiznat, že v RM nebyla
nikdy legitimnější vláda, vybraná lidem.“96
VMRO-DPMNE ohlásila záhy bojkot parlamentních zasedání do Nového roku,
v bojkotu pokračovala i po Novém roce až do 23.ledna 2003, kdy se do Sobranie vrátila.
Strana zároveň demonstrativně ukončila podporu implementace ORS97 a Georgievski se
odmítl zúčastnit schůzky signatářů ORS, kterou Trajkovski svolal na 26. prosince a na které
byl dohodnut akční plán pro implementaci ORS98.
Politický život na všech úrovních bojkotovala po část roku 2003 i DPA. Obě
nacionalistické strany se pokoušely zviditelnit jako opoziční síly, ale jejich preference příliš
nestoupaly. DPA se držela okolo 5% a VMRO-DPMNE měla stále méně příznivců než
SDSM. DUI si i nadále drží pozici nejsilnější z albánských stran.99
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6.

Období 2003 – 2005

6.1.

Bezpečnost

Bezpečnostní situace se s nástupem nové vlády a ministra vnitra Hari Kostova (vlašské
národnosti) pomalu stabilizovala. Jako zlepšující se ji hodnotili i mezinárodní pozorovatelé.
Nově formovaným etnicky smíšeným policejním jednotkám se na většině míst v bývalých
krizových regionech dařilo znovu obsadit opuštěné policejní stanice. V některých vesnicích
občané dokonce smíšené jednotky nadšeně vítali a zvali je na šálek kávy, s jejich prací byli
spokojeni a do médií vyjadřovali svůj znovunabytý pocit bezpečí. Naopak do jiných obcí
vstupovaly smíšené jednotky „postupně“. V roce 2003 byla oficiálně rozpuštěna zvláštní
jednotka „Lavovi“ a někteří její členové, kteří splňovali podmínky ministerstva vnitra zůstali i
nadále jeho zaměstnanci. Zbylí „Lvi“ vytrvale protestovali a požadovali zaměstnání, v tom
jim ale bránila jejich zločinecká minulost.
Další reformy na ministerstvu vnitra probíhaly ve jménu ORS a proporčního
zastoupení etnik ve státních institucích. Ministerstvo vnitra v souladu s ORS také vyškolilo
více jak tisícovku nových menšinových policistů. Z 12 462 zaměstnanců bylo ke konci roku
2004 82 % Makedonců a 13% Albánců, což sice neodpovídá dokonale etnickém složení
země, ale oproti roku 2001, kdy bylo pouze 4,5% zaměstnanců ministerstva vnitra albánské
národnosti je to značná změna. Počet Albánců v policejních uniformách činil ke stejnému
datu 17%, Makedonců 78% (z celkového počtu 8216 policistů).100 Náčelníci policejních
útvarů v opštinách jsou nyní vybíráni v souladu s decentralizací moci a proporčním
zastoupením menšin – vybírá rada města z seznamu tří kandidátů, z nichž alespoň jeden musí
být z menšinového etnika.

2003 urbánní terorismus

Hlavními narušiteli bezpečnostní situace byli, a to zvláště v roce

2003, neznámí útočníci atakující civilní obyvatelstvo. V makedonském prostředí byly tyto
akty označovány za tzv. urbánní terorismus, bomby vybuchovaly na náměstích, před školami i
na dvorcích bezbranných občanů. V některých případech měly útoky souvislost s právě
řešeným mezietnickým problémem v určité obci, jindy přicházely „z čistého nebe“. Původci
100
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ozbrojeného násilí nebyli přesně odhaleni. Bývalý ministr vnitra Boškovski spekuloval o
skupině mudžáhedínů z arabských zemí, jiní přisuzovali činy kriminálním živlům, které se
pokouší o obecný rozvrat, čímž se pokoušeli vyvrátit etnické kořeny páchaného násilí.

ANA Stále fungující ANA, která se nevzdávala svého cíle sjednotit Albánce Kosova, Černé
Hory, Makedonie i Albánie, hlásila další letní ofenzívu na rok 2003. Nakonec se žádná
organizovaná akce nekonala i když počet bombových výbuchů v tomto období byl vysoký.
Mezinárodní pozorovatelé i zahraniční diplomaté se o formaci ANA vyjadřovali spíše
posměšně a nepřipisovali ji důležitost, stejně tak i zdůrazňovali, že armáda nemá podporu
albánského obyvatelstva. ANA v tomto období komunikovala s veřejností pomocí své
internetové stránky, na které hrozila ofenzívou. Ministr vnitra Hari Kostov problematiku
shrnul v tvrzení, že celá ANA činí asi pět až šest lidí, kteří si hrají s internetem a že
ministerstvo nebude používat bombu na mravence.101 Albánští ozbrojenci se pohybovali
zejména v Kumanovsko-Lipkovském regionu, což vyprovokovalo některé občany k opuštění
svých domovů v pozdním létě 2003, v září proti ozbrojeným bandám byla vedena úspěšná
akce ministerstva vnitra.

„Za lepší zítřek – stop zbraním“

Pod tímto heslem zorganizovala makedonská vláda

v roce 2003 další výběr nelegálně držených zbraní. V zemi, kde spoustu rodin má kalašnikov
na skříni „pro každý případ“, bylo v období mezi 1.listopadem a 15.prosincem 2003 vybráno
7.571 kusů zbraní a 100.219 kusů munice. Alespoň jedna zbraň byla nakonec předána v každé
opštině. Počet vybraných zbraní ale neodpovídá ani 10% z nejnižšího odhadu počtu nelegálně
držených zbraní.

Kondovo 2004

Nejserióznějším bezpečnostním incidentem bylo obsazení Kondova

v dvou posledních měsících roku 2004. Pouze deset kilometrů od skopského ústředního
náměstí ozbrojená banda asi 50 mužů převzala kontrolu nad převážně albánskou vesnicí.
Skupina byla směsí bývalých komandantů z Kosova, Preševského údolí i Makedonie. Jeden
z údajných vůdců akce byl Agim Krasniqi, bývalý komandant NLA, místní kriminálník
s kontakty na DPA. Na politickém spektru zcela marginalizovaná DPA byla posléze obviněna
z řízení celé akce s cílem svého vlastního zviditelnění. Této teorii nahrával fakt, že ozbrojenci
opustili v půli prosince Kondovo až po „usilovném“ vyjednávání albánských poslanců.

101

MAKNWS-L Archives 4.9.2003
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Bezpečnostní situace v zemi byla podporována zahraničními misemi NATO a posléze
EU. Vojenská přítomnost v RM byla ukončena 15. prosince 2005 spolu s vypršením mandátu
EU mise Proxima. Nyní je v RM přítomen pouze poradní policejní tým EUPAT, který má po
dobu svého trvání (do 16.června 2006) pomoci s probíhající restrukturalizací Makedonské
policie.

6.2.

Školství pod vedením ministra Azize Polozhaniho

Etnické napětí se projevovalo v oblasti školství. Jednalo se především o protesty
středoškoláků a rodičů žáků základních škol, kteří vesměs protestovali proti zakládání
albánských tříd na makedonských školách (Bitola) nebo proti sdílení jedné budovy školy
studenty dvou rozdílných etnik (Kumanovo, Skopje). Úporné diskuse se vedly také kolem
jmen vzdělávacích zařízení.102
Mystériem roku 2003 se staly podivné případy otravy jídlem v Kumanovu. Asi 250
středoškoláků z dvou kumanovských gymnázií (všichni albánské národnosti a převážně
dívky) si v listopadu a prosinci stěžovalo na bolesti žaludku a uvádělo příznaky otravy jídlem.
Případ byl řešen makedonskými hygieniky a lékaři, nakonec byla o pomoc požádána i World
Healthy Organization (WHO). Experti WHO nakonec konstatovali, že uváděné příznaky
onemocnění mají zřejmě „ekologickou a sociální příčinu“, neboť žádné stopy po otravě jídlem
nebyly v odebraných vzorcích zaznamenány. Následoval bombový útok na jiné kumanovské
gymnázium, při kterém zahynul jeden student.
Nepříjemným efektem radikalizace etnických vášní ve školství byla následná
radikalizace mladých, množily se případy rvaček mezi makedonskými a albánskými
skupinkami. Mladíci bezpředmětně útočili na občany v městských autobusech a na ulicích.

Tetovská universita

Důležitou událostí v „poochridské Makedonii“ je uznání

Tetovské university. Nelegálně působící vysoká škola dostala zelenou spolu s novou vládou
SDSM, LDP a DUI. Oficiální stanovisko vlády se neslo v duchu myšlenky, že nejlepším
102

Nejvýraznější byl spor o jméno Šemševské základní školy. Makedonští žáci bojkotovali od počátku školního
roku 2003/2004 výuku, protože škola byla přejmenována z „Dame Gruev“ na „Jumni Jonuzi“, po pokusech
zprostředkovat kompromis a po přejmenování školy na „Šemševskou ZŠ“ se nespokojení makedonští rodiče
rozhodli posílat své děti do jiné školy v nedaleké obci, dokud nebude ze školního dvora odstraněna busta
albánského učitele Jumni Jonuziho. Busta byla nakonec přesunuta o 10 metrů dále, poblíž základů nové
sportovní haly, která měla nést Jonuziho jméno. Ani poté se část makedonských studentů do školy nevrátila,
neboť na tabulce se jménem se „nedopatřením“ objevilo místo Šemševo Šemševa-albánská varianta jména
vesnice.
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řešením je překonání názoru, že vyšší vzdělání Albánců je hrozbou RM. První kroky
k legalizaci byly uskutečněny prostřednictvím Zákona o vysokém školství schváleného
v červenci 2003, ten vytvářel právní rámec pro financování universitního vzdělání
v albánštině na fakultách, které uspějí v akreditačním procesu. Zákon sice zahrnul Tetovskou
universitu do sítě vysokoškolských zařízení v RM, ale její status neřešil. Zatímco SDSM
preferovala

ponechat

Tetovskou

universitu

jako

soukromou

vzdělávací

instituci

spolufinancovanou státem, DUI požadovala její zestátnění. Proti Tetovské univerzitě
protestovali studenti skopské státní univerzity a hlavní argument jejich protestu byl, že
financování třetí státní university se negativně podepíše na kvalitě vzdělání na všech třech
státních vysokých školách, na závěr protestu hodili své indexy do odpadkového koše.
Existence Státní university v Tetovu byla uzákoněna v lednu 2004. 103

6.3.

Sčítání lidu

Sčítání lidu se v Makedoni uskutečnilo 1. – 15. října 2002 za dohledu mezinárodních
organizací. Sčítání probíhalo v 39 okrscích pokud možno s místními sčítacími komisaři. Do
sčítání byli zahrnuti i občané RM žijící mimo hranice země méně než 12 měsíců, ale sčítání
v zahraničí bylo složité a nesetkalo se s velkým ohlasem. Při sčítání se objevilo jen několik
málo problémů, například když se někteří Albánci pokoušeli nabízet sčítacím komisařům
okopírované dokumenty svých rodinných příslušníků žijících v zahraničí více než 12 měsíců.
Zaznamenána byla i stížnost Makedonců muslimského vyznání z Debarska a Tetovska –
obvinili sčítací komisaře, že vyplňují formuláře tužkou a později Makedonce započítávají
jako Turky nebo Albánce. Proti pravdivosti sčítání protestovali i Turci a také Romové, ti
podotýkali, že Romové nebyli dostatečně informováni o probíhajícím sčítání lidu a proto
v mnoha případech nebyli započteni. Poprvé byly sčítací formuláře k dispozici i v jazycích
všech pěti menšinových etnik žijících v RM: tedy makedonsky, albánsky, turecky, vlašsky,
romsky a srbsky.
Výsledky sčítání byly zveřejněny koncem roku 2003 a ukázaly, že Makedonie má
celkem 2.022.547 občanů. Z tohoto počtu jsou nejsilněji zastoupeni Makedonci 64,18 %
103

Jako součást Tetovské státní university (Universiteti Shtetëror i Tetovës, Državen universitet vo Tetovo, State
University of Tetova) byly zákonem přiznány fakulta humanitních věd a umění, právnická fakulta, ekonomická
fakulta, fakulta přírodních věd. Akreditováno bylo i Centrum polytechniky jako vysoká odborná škola. Bez
akreditace zůstala fakulta medicíny a Fakulta sportu a tělovýchovy, studenti těchto fakult protestovali ve jménu
akreditace svých oborů, svého nedosáhli a bylo jim pouze přislíbeno, že budou moci přejít na obdobné fakulty
do Skopje, Prištiny nebo Tirany
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(1.297.981 osob), dále Albánci - 25,17% (509.803 osob), Turci - 3,85%, Romové - 2,66%,
Srbové - 1,78%, Bosňáci - 0,84%, Vlaši - 0,48% a 20.929 osob či 1,04% patří k jiným
národnostem.
467.257 osob, čili 23,1%, žije ve Skopji. Sčítání ukázalo, že průměrný počet osob v
domácnosti je 3,6. Občanů mladších než 19 let je 591.702, přičemž starších 60 let je 303.504
osob a index stárnutí makedonského obyvatelstva je vysoký.104

občanství

V roce 2004 byl Zákon o státním občanství novelizován tak, že k získání

občanství je nyní třeba jen 8 let trvalého pobytu v Makedonii, žadatel nesmí být trestně
stíhaný a musí ovládat makedonský jazyk. Vyškrtnuto bylo privilegium pro žadatele
makedonského původu a ulehčeno bylo těm občanům bývalých republik svazové Jugoslávie,
kteří k 8.září 1991 měli trvalé bydliště v Makedonii a od té doby v zemi nepřetržitě žijí.
Rovněž sňatkem s makedonským občanem lze získat občanství. Opoziční VMRO-DPMNE
protestovala proti zákonu, kterým se stát údajně zříká Makedonců za hranicemi a zároveň
legalizuje dalších asi 80.000 Albánců z Kosova a jižního Srbska. Vláda však trvala na tom, že
zákon je racionálním a standardním řešením.105

V únoru roku 2004 v letecké havárii poblíž Mostaru zahynul prezident Boris Trajkovski. Tím z
politiky odešel muž, který byl zřejmě nejvýraznější postavou zasazující se o bezproblémové soužití
všech etnik v RM. Jeho smrt způsobila nečekanou pauzu v procesu implementace ORS, neboť na
nějakou dobu se v makedonské politice řešilo obsazení prázdného prezidentského křesla. V dubnu byl
prezidentem zvolen předseda SDSM a premiér Branko Crvenkovski. Crvenkovského v premiérské
funkci vystřídal ministr vnitra Hari Kostov, který však v listopadu téhož roku nespokojený s prací
vlády a zejména s prací albánských ministrů rezignoval a na jeho místo nastoupil Vlado Bučkovski,
který je premiérem i v současné době.

104

MAKNWS-L Archives 2.12.2003, více informací viz. Popis na naselenieto, domakjinstva i stanovite vo
Republika Makedonija, 2002 – Kniga XIII, Državen zavod za statistika dostupné
http://www.stat.gov.mk/pdf/kniga_13.pdf
105
MAKNWS-L Archives 23.1.2004
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6.4.

Decentralizace

Jednou z nejpodstatnějších částí ORS byl požadavek decentralizace státní moci. Nový
Zákon o územní organizaci místní samosprávy měl zemi rozdělit do funkčních a
životaschopných opštin, které nejenže budou v nových hranicích ekonomicky schopnější, ale
nové hranice měly vytvořit i „ostrovy” mezietnického porozumění. Hranice opštin byly
vytvářeny také s ohledem na to, aby příslušníci menšinových etnik mohli komunikovat s
místními úřady i ve svém mateřském jazyce – tedy aby tvořili v opštině více než 20%.
Decentralizace moci znamená, že na místní orgány je přenesena pravomoc tak, aby
mohly rozhodovat v otázkách zdravotnictví, školství, sportu a kultury, ekologie.
Decentralizované opštiny rovněž získaly větší prostor v rozhodování o místní policii, podle
dalších

decentralizačních

zákonů

i

v pojmenovávání

ulic,

náměstí…atp.

Finanční

decentralizace zosobněná Zákonem o financování opštin přinesla místním kasám procenta
z DPH (3% opštinám) a ze státního rozpočtu. Opštiny se mohou zadlužit doma i v zahraničí.
Finanční samostatnost opštin má být podle dalšího ze zákonů provedena ve dvou fázích:
počínaje 1. lednem 2005 se pokusí opštiny za nových podmínek pracovat. Mohou dosáhnout
plné samostatnosti po 24 měsících, pokud nebudou schopné, stát je i nadále bude speciálními
programy podporovat.
Počet 123 opštin měl být zmenšen.106 Pro start decentralizačního procesu byly
podstatné výsledky sčítání lidu, debata k Zákonu o územní organizaci a místní samosprávě
začala v červenci roku 2003. Předem bylo upozorňováno, že etnické hledisko není hlavním
kritériem. Avšak hlavní decentralizační bitvy se odehrály právě kvůli etnickým otázkám.
Hlavními spornými body byly počet opštin, hranice opštin Struga a Kičevo a územní
organizace hlavního města Skopje.
Nespokojení občané vyjadřovali svou nevoli v místních referendech organizovaných
po celé zemi. Spolu s rostoucím počtem konaných referend rostl i počet opštin v návrhu
zákona. Z původních navrhovaných 60 opštin vláda nakonec slevila na 70, až ke konečným
84107. Nové hranice opštin byly vytvářeny slučováním dvou až pěti opštin. Hranice asi 55%
opštin ze 123 zůstaly nedotčeny.108 Zákon o územní organizaci místní samosprávy, který zemi
106

Územní organizace 123 opštin s hl.m. Skopjí (se sedmi opštinami v jejích hranicích) byla v Makedonii
zavedena roku 1996; ve svazové Jugoslávii byla SRM rozdělena do 34 opštin.
107
S tím, že hranice některých opštin budou s dalšími místními volbami překresleny.
108
Sloučením 2 opštin vzniklo 19 opštin: Bogovinje, Bosilovo, Vilnica, Vrapčište, Gevgelija, Debarca, Demir
Chisar, Dolneni, Jegunovce, Kavadarci, Kočani, Mavrovo-Rotuša, Makedonski Brod, Mogila, Češinovo, Ochrid,
Proboštip, Radoviš, Strumica; 1 opština vznikla sloučením 4 opštin: Bitola a 2 opštiny vznikly sloučením 5
opštin: Gostivar a Struga. Viz Příloha 3
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dělil do 84 opštin, byl parlamentem přijat v srpnu 2004 a hned po něm následovalo i schválení
Zákona o městě Skopji, jež stvrzoval jeho zvláštní statut.

Skopje

Skopje byla dalším sporným bodem vyjednávání vládních stran. Jednalo se

především o dvojjazyčnost města, která měla být zajištěna připojením převážně albánských
vesnic Kondovo, Saraj či případně i Aračinovo. Jednalo se také o zřízení jedné opštiny
v hranicích Skopje, která by byla absolutní většinou albánská – hovořilo se o zřízení nové
opštiny Kale, či rozšíření stávající opštiny Čair. Počet opštin v hranicích Skopje byl další
spornou otázkou. Vláda se nakonec dohodla na kompromisu, když byla dvojjazyčnost Skopje
vyměněna za makedonské Kičevo, jehož hranice se změní až roku 2008 (resp. s následujícími
místními volbami). Do hlavního města byly nakonec zahrnuty vesnice Kondovo a Saraj a
město bylo rozděleno na 10 opštin.109 Více než 90% Albánců má opština Saraj a v opštině
Čair Albánci tvoří více než 50%.

Struga

Největší odpor k decentralizaci byl zaznamenán v jihozápadomakedonské

Struze, kde Makedonské obyvatelstvo protestovalo proti připojení čtyř okolních převážně
albánských vesnic k městu. Etnické složení Strugy se podle zákona proměnilo z 48%
Makedonců a 41,5% Albánců na 37% a 55%. S tím Makedonci nesouhlasili a po protestním
referendu, ve kterém se vyslovili pro zachování hranic opštiny přistoupil v létě 2004 starosta
Romeo Dereban s plánem vyhlášení nezávislosti Strugy po vzoru Monaka, San Marina a
Andorry. Struga je pověstná každoročním mezinárodním festivalem „Stružské večery poezie“,
ty se však v pravidelném srpnovém termínu v tomto roce konaly v Ochridu a ve Skopji a ve
Struze se místo toho celé léto konala akce nazvaná „Stružské večery odporu“. Občané se
každý večer scházeli k protestu, který přerušili jen kvůli festivalu albánských písní, čímž
chtěli naznačit, že jejich odpor proti změně hranic opštiny není namířen proti Albáncům, ale
pouze proti vládnímu návrhu.

Sdružená opozice

Argumentem, že protest je namířen pouze a výhradně proti vládnímu

návrhu decentralizace se hájila i tzv. Sdružená opozice. Jejími členy byly: nová formace
malých stran Třetí cesta (složená ze stran Demokratická alternativa, Demokratická strana a

109

Aerodrom, Butel, Centar, Čair, Gazi Baba, Gjorče Petrov, Karpoš, Kisela Voda, Saraj, Šuto Orizari, viz
Příloha 4
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Socialistická strana Makedonie); VMRO-Narodna110, VMRO-DPMNE a nevládní organizace,
mezi nimi dominující Světový makedonský kongres111. Sdružená opozice usilovala o
celonárodní referendum, ve kterém by se občané vyslovili proti Zákonu o územní organizaci a
místní samosprávě. K tomu bylo potřeba nasbírat 150.000 podpisů. Sdružená opozice nakonec
podpisy potřebné k zorganizování referenda získala v zákonné lhůtě do 23.srpna 2004 a
referendum bylo naplánováno na 7.listopadu 2004.
Opozice byla nespokojená s vládou, která ji i veřejnost vyloučila z rozhodování o
územní organizaci země, vládní dohodu označovala za politický handl podle ORS. Opozice
zdůrazňovala, že nové hranice opštin povedou k ghetoizaci Makedonie a dále k její
federalizaci. Varovala, že etničtí Makedonci začnou opouštět své domovy v regionech
s albánskou dominancí, jako už dříve v historii a zároveň poukazovala na to, že k opačným
pochodům nedocházelo nikdy.112 Další názor říká, že opozice se jen snažila zviditelnit za
použití nacionalistické rétoriky a zároveň se snažila zdůraznit, že odpor není protialbánský,
neboť po volbách by albánského spojence potřebovala.113 Opozice však byla relativně
úspěšná: nasbírala 180.000 podpisů pro konání referenda, uspořádala 41 místních referend a
silnému dešti navzdory mohutnou demonstraci asi 30-40.000 lidí dne 26.července 2004 pod
heslem „Celá Makedonie za celou Makedonii“.114
Jiné teritoriální řešení navrhlo v těchto dnech i Sdružení bývalých politických vězňů Albánců: přišli s projektem Spojených států albánských, státu se čtyřmi federativními
jednotkami: Kosovem, Albánií a Ilyridou, čtvrtá jednotka by byla okleštěná Makedonie, které
se tak pomůže od tlaků, které na ni vyvíjí z různých důvodů sousedé.
Důležité je nezapomenout, že Arben Xhaferi a Ljupčo Georgievski navrhovali
průběžně v letech 2003 - 2004 z konfliktu 2001 důvěrně známou parcelaci RM a výměnu
obyvatelstva a území s Albánií.

vláda Vládou byla opozice kritizována za rozviřování etnických tenzí. Vláda zastávala
názor, že decentralizace v takovéto podobě je jediná racionální a spravedlivá možnost.
110

Nová strana Ljupča Georgievského vzniklá odtržením od VMRO-DPMNE.Georgievski mezitím odešel
z vedení VMRO-DPMNE a na místě předsedy strany ho vystřídal v 2003 Nikola Gruevski . Ljupčo Georgievski
byl v čele VMRO-DPMNE od založení strany v roce 1990, do čela strany se dostal ve svých 24 letech.
111

Svetski makedonski kongres, World Macedonian Congress – nacionalistická organizace založená
makedonskou diasporou.
112
Gruevski, Nikola: „Secretive, Unprincipled“ Law Sows Public Distrust, in: BCR No.510, IWPR, 5 August
2004 , dostupné z www.iwpr.net
113
Mehmeti, Ibrahim: Protests may destroy Ohrid deal, in: BCR No.510, IWPR, 5 August 2004, dostupné z
www.iwpr.net
114
MAKNWS-L Archives 27.7.2004
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Zdůrazněno bylo, že nyní 95% všech Albánců bude žít v hranicích takových opštin, kde
budou moci komunikovat s úřady v mateřštině. Premiér Bučkovski upozornil, že existuje
mechanismus tzv. „Badinterovy většiny“, kdy rozhodnutí platí pouze za souhlasu poloviny
z přítomných (poslanců, radních), kteří patří k menšinovému etniku v opštině, a že tato
většina platí i tam, kde jsou v menšině Makedonci. Vláda trvala na tom, že decentralizace je
hlavní díl ORS a hlavně, že je to cesta do EU a NATO.

mezinárodní společenství

Mezinárodní společenství se k referendu vyjádřilo jasně: je

hrozbou úspěšné integrace Makedonie do euroatlantických struktur, je to cesta zpět a cesta do
pekel. Úspěšné referendum vrátí Makedonii zpět, ohrozí její bezpečnost atd. Tímto někdy až
teatrálně vyjadřovaným stanoviskem mezinárodní společenství dalo jasný signál, že stojí za
reformou i za makedonskou vládou. „Evropa je tady – máte ji na dosah ruky…ale rozhodnutí
je na vás…říci, jestli Evropu chcete“115 Se svojí troškou do mlýna přispěchaly i USA, když
zřejmě promyšleně uznaly republiku pod ústavním jménem Republika Makedonie 4.listopadu,
jen tři dny před konáním referenda.

referendum Referendu předcházela kampaň, ve které se strany a organizace snažily
přesvědčit voliče ke správnému kroku; výhody a nevýhody decentralizace a dopady na
každodenní život ale prostému občanu nikdo polopaticky nevysvětlil. Hesla kampaně byla
úderná, ale prakticky prázdná. Politické strany dlouho přešlapovaly a nedokázaly voličům
doporučit účast či neúčast, nebo pak správnou odpověď na otázku

„Jste pro územní

organizaci místní samosprávy (opštin a města Skopje) schválenou v Zákoně o územním
rozdělení Republiky Makedonie z roku 1996?“
Nejpestřejší proměny názorů byly zaznamenány u DPA, která třikrát změnila
stanovisko a poté, co nejdříve zuřivě bojovala za konání referenda, vzkázala svým
stoupencům volte proti, až je nakonec pod heslem „DPA proti všem“ vyzvala k bojkotu
celého hlasování. Vládní koalice položila občanům zásadní otázku „Budeme hlasovat pro
budoucnost nebo pro minulost ?“; DUI, SDSM i LDP vyzvaly voliče k neúčasti v hlasování,
které zemi může svést ze správné cesty. Stejně tak učinila i PDP, hlavním argumentem pro ni
bylo, že referendum je proti ORS. Sdružená opozice oslovila voliče s heslem „Zakroužkuj
PRO“.
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Do hlasovacích místností se 7.listopadu 2004 dostavilo pouze 26% voličů, většinou
Makedonců a jejich převážná část hlasovala pro. Referendum tak nebylo uznáno za platné,
protože k platnosti hlasování je třeba účasti 50% +1 voliče. Kdyby se hlasující vyjádřili pro,
znamenalo by to významné odložení decentralizace, neboť ve lhůtě jednoho roku se
s zákonem, který byl vystaven referendu nesmí manipulovat. Místní volby, které už takto byly
o půl roku odloženy na březen 2005, by se konaly podle starého územního uspořádání a
decentralizace v praxi by byla odsunuta do vzdálené budoucnosti.
Makedonští voliči, do jisté míry zastrašeni hrozbou temné budoucnosti za zavřenými
dveřmi NATO a EU, či zastrašeni hrozbou zhoršení bezpečnostní situace v zemi, opět
rozhodli ve jménu klidu a poslechli své politické vůdce usilující o implementaci ORS. Jejich
rozhodnutí bylo opět oceněno mezinárodním společenstvím a na jejich hlavy se znovu snášela
slova o rozumnosti, vyspělosti, lásce k míru.

místní volby 2005

Místní volby podle nového teritoriálního uspořádání se v RM

uskutečnily v březnu roku 2005. Z makedonských stran vyšla vítězně SDSM (37 starostů).
DUI (14 starostů) obsadila valnou většinu radnic v opštinách s převážně albánským
osídlením, což byla velká změna, neboť v komunální politice do té doby dominovala radikální
DPA (koalice DPA-PDP vyhrála pouze ve 2 opštinách). Lokální volby však byly provázeny
mnohými incidenty a nesrovnalostmi, na mnoha místech byly opakovány a pozorovatelé
mezinárodních i domácích organizacích je označili za nepříliš korektní. Podle volebních
výsledků ve Skopji lze usuzovat, že občané metropole nebyli s novým správním uspořádáním
spokojeni: nacionalistická VMRO-DPMNE získala místo starosty v pěti skopských obvodech,
SDSM pouze jedno křeslo. DUI i koalice DPA-PDP získaly každá po jednom starostovi,
jeden starosta byl zvolen jako nezávislý kandidát a v převážně romském obvodu Šuto Orizari
zvítězil kandidát Svazu Romů v Makedonii.

decentralizace – jak se vám líbí ? Podle průzkumu makedonského magazínu Forum a
Centra strategických výzkumů a dokumentace se spokojenost obyvatelstva s pokračující
decentralizací zvyšuje. Stále není ale jasné, jestli mají občané v nové místní zastupitele
důvěru, či v nich vidí politiky, kteří jednají především ve vlastním zájmu. Spokojenější
v otázkách dostatečnosti zavádění závazků ORS (proporční zastoupení, užití menšinového
jazyka) jsou logicky více Makedonci než Albánci, avšak procento spokojených Albánců
dosahuje 50 %. Albánci zas podle stejné logiky vykazují větší optimismus, co se týče
pozitivního efektu na mezietnické soužití, který přinese plnění ORS na místní úrovni. U obou
51

etnik průzkum zaznamenal zvyšující se vzájemnou toleranci. Na otázku jestli v nových
opštinách dochází k vysídlování obyvatelstva na etnickém základě odpovědělo „ano“ téměř
50% dotázaných Makedonců a „ne“ zhruba stejný počet dotázaných Albánců.116 Úspěch
decentralizace ale nespočívá pouze v oblasti mezietnického soužití, jde zde především o to,
jestli budou opštiny schopné naložit s finančními prostředky ve prospěch občanů a zapojit
občany aktivněji do života v opštině.

6.5.

ORS splněna

V listopadu roku 2005 EU oznámila, že schválením Zákona o symbolech etnických
společenství v Makedonii byla dosažena úplná implementace ORS. Zemi byl zároveň koncem
roku 2005 přidělen status kandidátské země EU.

vícejazyčné dokumenty

Podoba osobních a cestovních dokumentů byla vytvořena. Jejími

skalními odpůrci jsou poslanci DPA, kteří žádají úplnou dvojjazyčnost. Kolonky občanských
průkazů jsou případně dvojjazyčné, podle jazyka a písma občana a základní údaje se vypisují
makedonskou cyrilicí a univerzální latinkou. Pasy mají vzor psaný makedonskou cyrilicí,
přeložený do angličtiny a francouzštiny. Na žádost příslušníka etnika, které je v Makedonii
zastoupeno více než 20% z celkové populace, jsou cestovní dokumenty vydávané s vzorem i
v jeho jazyce. Údaje se vypisují makedonskou cyrilicí a univerzální latinkou. Zákon o
cestovních dokumentech občanů RM a Zákon o občanském průkazu byly novelizovány v roce
2004.

albánština v parlamentu

Nový jednací řád parlamentu (2002), který přinesl do Sobranie

albánštinu přinesl i nové problémy. Poslanec který mluví jiným jazykem než makedonským,
ale jazykem, kterým mluví více než 20% populace Makedonie může tento jazyk používat na
zasedáních parlamentu i při práci ve výborech. Albánštinu v Sobranie mohou používat pouze
poslanci, nikoliv ministři. Albánští poslanci bojují za to, aby albánští předsedové výborů
mohli vést jednání ve výborech v albánštině, což není zákonem výlučně zakázáno ani
povoleno. Tímto způsobem jsou některá jednání ve výborech blokována neboť rozčilení
poslanci, kteří nerozumějí či „nerozumějí“, opouštějí jednací sály. Užívání albánštiny na
jednání parlamentních komisí je stále živou otázkou a blokování práce parlamentních výborů
116
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je spolu s bojkotem parlamentních zasedání oblíbenou zábavou poslanců DPA. Otázku širšího
užití albánštiny by měl upravit Zákon o užívání jazyků etnických společenství, který ale bude
projednáván až novým parlamentem po volbách v roce 2006. V představách DUI by se
albánština měla stát rovnoprávným jazykem státních institucí (policie, armáda, vláda,
parlament.) Jedním z důvodů apatie SDSM vůči Zákonu o užívání jazyků etnických
společenství je i to, že by před volbami její popularita ještě více klesla. Makedonská strana
albánským požadavkům na úplné zrovnoprávnění albánštiny kontruje i tvrzením, že toto ORS
nepožaduje a jazyková práva jsou ošetřena v jiných zákonech a to v souladu s ORS. Expertízy
ORS ukazují, že smlouva sice výslovně o takovém zákoně nepojednává, ale zároveň se v ní
objevuje, že každý jazyk, kterým mluví více než 20% obyvatel je rovněž úředním jazykem.117

„vaše značka, naše značka“

Debata okolo symbolů etnických společenství v RM se

zintenzivnila v létě 2005, kdy byl připravován návrh zákona o používání symbolů etnických
společenství. Poslední zákon vycházející z ORS, byl schválen 15. července 2005 a povoluje
vyvěšování menšinových vlajek a symbolů v obcích, kde menšina dosahuje většiny – týká se
tedy pouze vlajky albánské, a to v 16 opštinách, kde počet Albánců převyšuje 50%. Nebyly
schváleny dodatky, které požadovaly možnost užívání vlajky všude tam, kde je menšina
přítomna a ani dodatky, které se pokoušely zabránit „uzákonění vyvěšování cizí státní vlajky“
(vlajky Albánie). Sporná albánská vlajka s černou dvojhlavou orlicí v červeném poli, která je
sice státní vlajkou sousední Albánie, je Albánci obhajována s tvrzením, že tento znak
vyjadřuje především příslušnost k etniku a že se tento symbol vytvářel už od 14.století.
Nedořešené jsou stále státní symboly RM, které se odkazují spíše k „slovanské“
historii, vlajka pak k historii antické. Hymna velebí velikány - Makedonce. Albánci požadují
změnu těchto státních symbolů. K volání po změně státních symbolů, které bylo doménou
DPA se přidala v poslední době i DUI. Změnu státní vlajky dokonce v paramentu žádal i
Ljupčo Georgievski. Na albánské straně se objevil návrh, aby makedonská státní hymna zněla
pouze instrumentálně, což by byla nejrychlejší cesta ke kompromisu. Státní symbol je
Albáncům také trnem v oku, požadují aby etnika měla ještě své „národnostní symboly“,
přičemž symbol Makedonců by se od státního znaku měl lišit.

kdo vyhraje parlamentní volby 2006 ?

Makedonie čeká na další významné parlamentní

volby. Po četných diskusích o konání předčasných voleb se volby nakonec budou konat
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v netradičním termínu 5. července 2006 (obvyklý je podzimní termín). Volební preference
nyní straní VMRO-DPMNE a DUI. Podle analytiků SDSM zřejmě mnoho ztratila, když
nerozhodla na konci loňského roku (2005) o konání předčasných voleb, neboť právě tehdy
byla její popularita největší. Přízeň voličů si strana zasloužila dosažením statusu kandidátské
země EU. Nyní je evropská euforie zapomenuta a na světlo vycházejí opět problémy přímo
ovlivňující běžný život občanů: ekonomická situace a nezaměstnanost, problémy, které
popularitu současné vlády rozhodně nezvyšují.
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Závěr

Hodnotím-li přístup politiků k řešení mezietnických vztahů v RM v popsaném období,
zaznamenávám

posun

k politickému

vyjednávání.

V devadesátých

letech

Albánci

demonstrovali své požadavky především nelegálními akcemi (Tetovská univerzita, otázka
státních symbolů) v kombinaci s výhružkami makedonské straně. Dlužno je však podotknout,
že k makedonská strana byla ve většině případech neoblomná, pokud se Albánci snažili
dosáhnout svého legální cestou. Největšího konsenzu dosáhla paradoxně vládní koalice
nacionalistických stran z obou táborů vzniklá v roce 1998. Na obranu Albánců je nutné znovu
uvést, že koncepce makedonského státu jako národního státu Makedonců, byla od počátku
chybnou a brzdila rozvoj soužití dvou největších etnik po celá devadesátá léta. Početné
albánské etnikum bylo politikou makedonské většiny diskriminováno, což znesnadňovalo
identifikaci Albánců s RM a zapříčiňovalo nedostatečnou loajalitu Albánských občanů, která
se projevovala i radikálními požadavky, které zas ohrožovaly existenci a jednotu státu.
Ozbrojený konflikt, který vypukl v roce 2001, byl podle zpráv, které pronikly na
veřejnost, plánován na později. Jeho vznik zřejmě podpořilo i řešení kosovské otázky ve
prospěch Albánců. Své požadavky si Albánci tedy zajistili se zbraní v ruce a za podpory
mezinárodního společenství.
Zásah mezinárodního společenství a formulace Ochridské rámcové smlouvy přinesly
včasné ukončení konfliktu stran, které by se samy zřejmě nebyly schopné dohodnout a
přivedly by zemi do ještě krvavějších okamžiků. Účast na řešení situace v Makedoni tedy
patří mezi úspěšné akce mezinárodního společenství v balkánském prostoru, i když jejími
spornými stránkami jsou zřejmě makedonskou stranou kritizované kroky jako například
akceptace povstalců a podpora jejich osvobození. Akceptace NLA vedla k patřičné frustraci
makedonského obyvatelstva, zároveň však dala vzniknout nové politické formaci politického
vůdce NLA Aliho Ahmetiho, která byla v následujících letech schopna parlamentního i
vládního vyjednávání kultivovanějším způsobem a byla mnohokrát ochotna ke kompromisu.
Deprese Makedonců ze ztráty národního státu nevyprchala zcela. Ale na druhou stranu
se objevuje mezinárodním společenstvím mnohokrát velebená rozvaha a snaha udržet mír i za
cenu ústupků. Odhaluje se obraz pokorného Makedonce, který si nechá mezinárodním
společenstvím nadiktovat, co by bylo nejlepší udělat a schválit, a co si myslet a pak rád sklízí
úspěch a poslouchá slova a své pokoře, rozumnosti, rozvaze a úctě k míru. Podíl na uklidnění
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situace měli rozhodně i neagresivní politici, jak na makedonské tak i na albánské straně,
přičemž velice důležitým faktorem byla postava Borise Trajkovského, prezidenta republiky
v letech 1999 – 2004.
Zdá se, že ORS ale neuspokojila albánské požadavky zcela, ačkoliv přinesla pozitivní
změnu, její charakter ale nepodporuje dokonale budování občanské společnosti na liberálním
principu, tak jak ho známe z jiných západoevropských zemí s podobně heterogenní etnickou
strukturou. Makedonci jsou v legálních dokumentech RM na moha místech protěžováni
(Preambule, článek 19 Ústavy…), formulace ORS a navazující změny v zákonech i nové
zákony stále pracují s příslušností k etniku. S albánskou menšinou se v těchto zákonech
nepočítá na celostátní úrovni, jejich práva jsou závislá na „etnické geografii RM“. Nehledě na
to, že ostatní menšiny se mohou cítit stavem věcí diskriminovány. Vznikají nové požadavky
albánské strany, přesahující rámec implementované ORS. Jedním z hlavních problémů na této
úrovni jsou otázky užívání menšinových symbolů a otázka užívání albánského jazyka na
celém území Makedonie, jako jazyka rovnoprávného s jazykem makedonským. Jazykovou
otázku v ORS označil Ali Ahmeti za největší ústupek albánské strany vůči Makedoncům již
při ochridských jednáních., jejich požadavky v oblasti menšinových práv, ale převyšují rámec
implementované ORS. Domnívám se, že lepší cesta pro RM je zříci se tohoto systému a snažit
se vytvořit multietnické prostředí, založené na rovnosti všech makedonských občanů, nehledě
na jejich etnickou příslušnost. Demografické trendy, jak bylo předvedeno, budou potřebu
rovnosti etnik stále více zdůrazňovat.
Zdá se však, že občanská společnost a odstranění zdůrazňování etnické příslušnosti
jako hlavní charakteristiky každého občana, jsou zatím pouze idealistickou vizí. Soužití
Makedonců a Albánců v RM je i nadále komplikované. Rozdíly v chápání legislativních změn
existují; co pro jednu stranu znamená maximální řešení je pro druhou minimální.
V Makedonii nyní nepanuje strach z nové krize, ale rovněž se soužití etnik nedá označit za
harmonické či důvěřivé. Makedonci i Albánci žijí spíše vedle sebe a nemají valnou snahu
nacházet v různosti kouzlo, v této různosti nalézají stále spíše nedůvěru. Nedůvěra
Makedonců je vyšší, předsudky silnější a ne vždy se tyto názory dají omluvit „pozicí
ohroženého“. Často kritizovaná nedostatečná loajalita Albánců k RM se zas nedá vždy
vysvětlovat jako příklon k osobnímu a rodinnému životu i když hlavní názorový proud
politických představitelů Albánců mluví pro zachování unitárního charakteru státu.
Na obranu albánských zájmů vznikají i nové strany, které však deklarují spíše
znechucenost nad dosavadním albánským vedením a odmítají, že by jejich vznik byl známkou
radikalizace i na makedonském spektru se formují nové politické subjekty. Jak makedonské,
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tak i albánské nové strany znamenají nespokojenost se současným stavem věcí a to především
v ekonomické rovině. DPA, která se spolu s Ljupčem Georgievským ztotožnila s myšlenkou
výměny obyvatelstva a teritoria se sousední Albánií, podle posledních průzkumů volebních
preferencí vykazuje značný, téměř poloviční, nárůst. Na makedonské straně boduje VMRODPMNE. Průzkumy veřejného mínění většinou odhalují, že hlavní starostí občanů Makedonie
je špatná ekonomická situace země, nezaměstnanost a vízový režim s ostatními státy světa a
etnická otázka se objevuje až na konci žebříčku. Až vývoj po následujících volbách zřejmě
ukáže, jestli případná změna bude výrazem nespokojenosti s ekonomikou nebo projevem
nacionalismu.
Jako pozitivní se jeví upřímná snaha Republiky Makedonie o přístup k EU. Zastávám
názor, že směřování Makedonie do EU může prospět zemi nejen ekonomicky, ale omezí i
radikální přístupy k řešení etnického konfliktu. Ekonomický prospěch země, jako i
samostatných opštin, které nyní nesou odpovědnost samy za sebe, může etnické tenze v RM
jen omezit. Osobní blahobyt každého občana je totiž nezbytným základem pro soužití etnik
v jednom státě. Makedonie jako součást EU by zřejmě měla silnější pocit bezpečí a lepší
podmínky pro budování multietnické společnosti.
Nejasný status Kosova rovněž nepřidává harmonickému soužití Albánců s Makedonci.
I když o Velké Albánii většina makedonských Albánců nesní, jak dokládají průzkumy
veřejného mínění.
Na úplný závěr je tedy nezbytné podotknout, že vývoj v Makedonii je stále otevřenou
otázkou…
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Příloha

1a

Hranice opštin podle Zákona o územní organizaci místní
samosprávy v RM z z roku 2004

zdroj: Popis na naselenieto, domakjinstva i stanovite vo Republika Makedonija, 2002 – Kniga XIII, Državen
zavod za statistika, dostupné z http://www.stat.gov.mk/pdf/kniga_13.pdf (úprava autorka práce)

58

Příloha

1b

Seznam opštin podle nového správního uspořádání z roku 2004
s vyznačenými opštinami v nichž menšina opštinami,v nichž
menšinová etnika dosahují více než 20 % (geografické umístění viz.
Příloha 1a)

1. SKOPJE
AERODROM
2. SKOPJE BUTEL
3. SKOPJE GAZI
BABA
4. SKOPJE GJORČE
PETROV
5. SKOPJE KARPOŠ
6. SKOPJE KISELA
VODA
7. SKOPJE SARAJ
8. SKOPJE CENTAR
9. SKOPJE ČAIR
10. SKOPJE ŠUTO
ORIZARI
11. ARAČINOVO
12. BEROVO
13. BITOLA
14. BOGDANCI
15. BOGOVINJE
16. BOSILOVO
17. BRVENICA
18. VALANDOVO
19. VASILEVO
20. VEVČANI
21. VELES
22. VINICA
23. VRANEŠTICA
24. VRAPČIŠTE
25. GEVGELIJA
26. GOSTIVAR
27. GRADSKO
28. DEBAR
29. DEBARCA
30. DELČEVO
31. DEMIR KAPIJA
32. DEMIR CHISAR
33. DOJRAN
34. DOLNENI
35. DRUGOVO

36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.

ŽELINO
ZAJAS
ZELENIKOVO
ZRNIVCI
ILINDEN
JEGUNOVCE
KAVADARCI
KARBINCI
KIČEVO
KONČE
KOČANI
KRATOVO
KRIVOŠTANI
KRIVA PALANKA
KRUŠEVO
KUMANOVO
LIPKOVO
LOZOVO
MAVROVO I
ROSTUŠA
MAKEDONSKA
KAMENICA
MAKEDONSKI
BROD
MOGILA
NEGOTINO
NOVACI
NOVO SELO
OSLOMEJ
OCHRID
PETROVEC
PECHČEVO
PLASNICA
PRILEP
PRPBOŠTIP
RADOCŠ
RANKOVCE
RESEN
ROSOSVETIMAN
SVETI NIKOLE

73. SOPIŠTE
74. STARO
NAGORIČANE
75. STRUGA
76. STRUMICA
77. STUDENIČANI
78. TEARCE
79. TETOVO
80. CENTAR ŽUPA
81. ČAŠKA
82. ČEŠINOVO
83. ČUČER –
SANDEVO
84. ŠTIP

O

více než
20 % Albánců

O

více než
50% Albánců

O

více než
75% Albánců

O

více než
90 % Albánců

O

více než
20% Romů

O

více než
20 % Turků

O

více než
20 % Srbů
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2

Územní organizace RM podle Zákona o územní organizaci místní
samosprávy z roku 2004
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zdroj: Ministerstvo pro místní samosprávu RM www.mls.gov.mk (úprava autorka práce)
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Příloha

3

Územní organizace hlavního města Skopje podle Zákona o městu
Skopje z roku 2004

zdroj: Ministerstvo pro místní samosprávu RM www.mls.gov.mk (úprava autorka práce)
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