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Stranicko-politický systém Republiky Makedonie mezi lety 1990 – 1998 
 
Anotace 
 
Text je koncipován jako popis cesty stranického systému Makedonie od jedné konstelace ke 
druhé. Původní a výsledná konstelace se značně liší a jejich vývoj lze popsat jako cestu od 
polarizovaného pluralismu k jakési nesmělé konsociaci. 
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Summary 
 
The article is designed as a description of the “way” of the political party system in the 
Republic of Macedonia from one constellation to another. The original and the resulting 
constellation vary considerably and their development can be described as a path from 
polarized pluralism to a sort of timid consociation. 
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ZÁKLADNÍ ÚDAJE O REPUBLICE MAKEDONIE1 
 
Republika Makedonie je vnitrozemský stát na Balkánském poloostrově. Na severu hraničí se 
Srbskem, na východě s Bulharskem, na jihu s Řeckem a na západě s Albánií.  
 
Jeho hranice vcelku dosahují délky 748 km, z toho na Albánii připadá 151, na Bulharsko 148, 
na Řecko 228 a na Srbsko (Srbsko-černohorskou Jugoslávii) 221 km. 
 
Sám název státu je -ostatně jako ledacos v této zemi – diskutabilní (o tom bude řeč v dalším 
textu). Lze se setkat s formami: 
 
 Makedonija, Republika Makedonija, Poranešna Jugoslovenska Republika Makedonija 

(v makedonštině). 
 Makedonie, Republika Makedonie, Někdejší jugoslávská republika Makedonie 

(v češtině). 
 Republic of Macedonia, Former Yugoslav Republic of Macedonia, F. Y. R. O. M. 

(v angličtině). 
 Republik Makedonien, Die frühere jugoslawische Republik Makedonien (v němčině). 
 
Mezinárodní státní kód je MK a MKD ale i FYR. 
 
Rozloha země činí 25 713 km čtverečních. Na tomto území žije zhruba 2, 1 milionů obyvatel. 
(1988). Další problémem je, jak toto číslo rozdělit mezi hlavní národy země. 
 
Počty etnických Makedonců jsou uváděny v rozmezí (podle zdrojů) 64,6 až 66,5 % populace; 
přičemž makedonský národ jako celek – i v Bulharsku a Řecku – čítá asi 1,4 milionů osob. 
 
U Albánců v zemi se lze setkat s údaji 19,8, 21,0, 22,9, nebo i 35 %. Srbů může být 2,2, ale 
i 12,5 % populace. Romové oscilují mezi 2,3 až 2,7 procenty. Dále je nutno uvést asi 4,8 % 
Turků, 1,7 % Muslimů. Deklarováni jsou i sčítací položky „Jugoslávci“, Valaši, atd. 
 
Dominantním náboženstvím je makedonské pravoslaví 64,6 %, srbské pravoslaví 3,1 %, 
muslimové podle vyznání činí asi 30 % obyvatelstva země. 
 
Hlavními jazyky jsou makedonština a albánština. 
 
Hlavním městem je Skopje s 563 301 obyvateli (1981). Další velká města jsou: Bitola (80 800), 
Prilep (63 600), Kumanovo (63 200 obyvatel). 

                                                           
1
 Der Fischer Weltalmanach ‘94, Fischer Taschenbuch Verlag, Frankfurt am Main 1994, s. 506. 

Liščák, V.; Fojtík, P. Státy a území světa, Libri, Praha 1996, s. 482. 
Malá československá encyklopedie, Academia, Praha 1986, svazek IV, s. 50. 
Geografický místopisný slovník, Academia, Praha 1993, s. 476. 
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HISTORIE ÚZEMÍ DNEŠNÍ REPUBLIKY MAKEDONIE 
 
PREHISTORIE ÚZEMÍ DNEŠNÍ MAKEDONIE2 
 
Pojem Makedonie je znám již v dobách antického Řecka, kdy se v 5. století před Kristem na 
sever od centrálního Řecka konstituoval stát tohoto jména. Jeho hlavní město bylo Pella. 
Athéňany a jinými Řeky byli Makedonci považováni za poloviční barbary, míšence s Thráky 
a zrádce řecké věci, spolupracující s Peršany. Růst moci makedonského státu za jeho krále 
Filippa II. byl v řeckých městských státech sledován s obavami. Filipp II. reorganizoval 
makedonské vojsko a jeho základem učinil sestavu falangy. Tato armáda si pak nejednotné 
ostatní řecké státy podrobila. Filippův syn Alexandru pak z makedonsko-řecké napětí 
transformoval jediným možným směrem, ve společný boj proti někomu třetímu, odvěkému 
nebezpečí perské veleříše. Zdánlivě šílené dobrodružství se změnilo v triumfální výboj, který 
po pádu Persie pokračoval dokonce k břehům Indu. Po Alexandrově smrti se ale nepevný 
útvar rozpadl, přesto tato éra – éra tzv. helenismu – znamenala dosud patrný export řecké 
kultury daleko do srdce Asie. 
 
Význam makedonského státu v následujícím období znovu poklesl, ztratil i kontrolu nad 
zbytkem Řecka a byl spolu s ním (jako spojenec Kartága) pohlcen Římskou říší. Po rozdělení 
Římské říše připadlo toto území Východořímské říši, později zvané Byzanci. 
 
V 6. století po Kristu se na území historické Makedonie objevili první Slované, kteří byli zprvu 
pod vládou Byzance, v 9. století ale v oblasti dominoval stále více vliv Bulharského carství. 
Oblast byla pozvolna christianziována, přičemž zde dominovala zvláštní forma křesťanství – 
bogomilství. V 70. letech 10. století se historická Makedonie v podstatě kryla s tzv. Západo-
bulharskou říší. Roku 1018 byla opět připojena k Byznaci. Roku 1230 připadla tzv. „druhému“ 
Bulharsku. V polovině 14. století (za vlády krále Štěpána Dušana) připadl tento region Srbsku, 
a spolu s ním na konci století čtrnáctého podlehl turecké expanzi. Centrem turecké správy se 
stalo město Monastir (dnes Bitola). Za dob turecké nadvlády Makedonie prosperovala ze své 
pozice oddychového nitra impéria. V osmanské době vládla v Makedonii řecká církev se 
sídlem v Istanbulu. Řecké duchovenstvo bylo slovanskou populací regionu pociťováno za 
většího nepřátele než Turci sami. 

                                                           
2
 Liščák, V.; Fojtík, P. Státy a území světa, Libri, Praha 1996, s. 483. 

Malá československá encyklopedie, Academia, Praha 1986, svazek IV, s. 50. 
Geografický místopisný slovník, Academia, Praha 1993, s. 477. 
Šesták, M. Na krách Jugoslávie. Přítomnost, 1992, č. 2, s. 18. 
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MODERNĚJŠÍ HISTORIE MAKEDONIE (1820-1913) 
 
Náznaky moderního nacionalismu vystřídaly dosavadní navýsost náboženskou animozitu ve 
20. letech 19. století, kdy sem doléhaly ozvěny protitureckého boje Řeků na samém jihu 
Balkánského poloostrova. Postupně a za vlivu častých ruských vojenských expedic na Balkán 
se „probouzely“ i ostatní balkánské národy. Ač byl konstituován polonezávislý srbský  
a bulharský stát, celá historická Makedonie zůstávala až do roku 1912 součástí Osmanské 
říše a identita jeho slovanských obyvatel prošla přeci jiným vývojem, než tomu bylo třeba 
u Bulharů, s nimiž jsou Makedonci nejvíce srovnáváni (často s tím smyslem, dokázat, že jsou 
pouze odnoží bulharského národa). 
 
Zájem Bulharů, Srbů a Řeků o Makedonii po celé 19. století rostl. Tyto okolní a od turecké 
nadvlády již osvobozené státy se snažily národnostně politickou agitací vzbudit  
u makedonského obyvatelstva sympatie, které by je naklonilo k možnému připojení tohoto 
území ke svým státům. V 50. a 60. letech 19. století byla nejmarkantnější agitace řecká. 
Pravoslavný klérus v Makedonii, který spadal pod cařihradský patriarchát, podporoval tyto 
snahy především tvrzením, že pokud se na všech úrovních školství vyučuje řecky, poté tito 
žáci patří k řeckému národu. Velkou oporou těchto snah byla i skutečnost, že velká část půdy 
v Makedonii patřila řecké elitě, a dále i skutečnost, že vedle turečtiny byla základním 
jazykem i řečtina. Všemi těmito vlivy bylo nejvíce ovlivněno městské obyvatelstvo.  
 
Na severu a ve střední Makedonii převládala inklinace k Bulharskému národnímu hnutí. 
Bulhaři pokládali Makedonii za třetí bulharskou historickou zemi, a proto usilovali o zřízení 
samostatného makedonského arcibiskupství nezávislého na řeckém. V roce 1870 sultanát 
souhlasil s vytvořením bulharského exarchátu, pod jehož správou se ocitlo i makedonské 
území.  
 
Roku 1873 se Makedonci odtrhla od církevní závislosti na Řecku, Srbsku a Bulharsku  
a dumalo se i o tom, že by celých 6 zdejších biskupství přestoupilo k protestantismu, aby se 
zbavilo vlivu sousedů (tento boj ale nebyl okolím uznáván, a teprve roku 1959 uznaly autority 
ortodoxní církve Srbska pro makedonská biskupství autonomii. Úplná církevní nezávislost 
byla týmiž roku 1967 rozhodně odmítnuta3). 
 
Roku 1878 znovu vzniklo Bulharsko. Po Rusko-turecké válce, jež probíhala v letech 1877-78, 
byla většina území Makedonie přiřčena Sanatefanskou mírovou dohodou Velkému 
Bulharsku, ovšem po mezinárodních jednáních zůstala součástí Osmanské říše.  
 
Nacionální propaganda jednotlivých států neustala, právě naopak, Bulharsko, Srbsko i Řecko 
zakládali nové školy /např. v roce 1890 se nacházelo na území Makedonie 781 bulharských, 
200 srbských a řeckých škol/, podporovali skupiny ozbrojených dobrovolníků snažících se 
vyvolat protiturecké povstání. Počáteční chaotičnost, způsobená především protichůdností 
zájmů jednotlivých států, se na konci století stává stále více organizovanou. Vznikají tajné 
revoluční organizace, jako např. Vnitřní makedonská revoluční organizace, VMRO (1893), 
snažící se o vyvolání protitureckých povstání. V roce 1903 v Makedonii vypuklo tzv. 

                                                           
3
 Šesták, M. Na krách Jugoslávie. Přítomnost, 1992, č. 2, s. 19. 
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ilindenské povstání (které na krátko vyhlásilo tzv. Republiku Kruševo“), to ale Turci krutě 
potlačili. Boje ovšem vzbudily zesílený zájem velmocí (Ruska a Rakouska-Uherska) o tzv. 
„makedonskou otázku“. Z iniciativy Františka Josefa 1. a cara Mikuláše II. byla Turecku 
vnucena řada reforem vycházejících vstříc křesťanskému obyvatelstvu říše. V roce 1908 část 
VMRO vyšla z ilegality a založila Národní federativní stranu reprezentující v tureckém 
parlamentu makedonské autonomní zájmy. V letech 1911 a 1912 ovládla život v Makedonii 
idea spojeneckého paktu křesťanských národů Balkánský svaz, jehož hlavním cílem bylo 
dosáhnout osmanské nadvlády. 
 
To se stalo skutečností právě v roce 1912, za tzv. první balkánské války (Řecko, Bulharsko, 
Srbsko a Černá Hora proti Turecku), při níž si Makedonii rozdělilo Řecko, Bulharsko (velké 
části) a Srbsko (malý díl). Vzrůst moci Bulharska v této válce ale nedal jeho sousedům dlouho 
spát, a již v roce 1913 byla rozpoutána válka další, v níž se Řecko, Srbsko spojilo 
s Rumunskem a dokonce i s Tureckem, a bulharské teritorium umenšili. Největší bulharskou 
ztrátou byla právě velká část její nedávno získané Makedonie, kterou si přisvojilo Srbsko. 
Bulharsku zůstal tentokrát jen nepatrná kus někdejšího historického makedonského území. 
Obě Balkánské války byly vlastně bojem o Makedonii.4 
 
Pro další přehlednost textu je třeba přehledně definovat následující: 5 
 
Dosud (do let 1912/1913) užívaný pojem „Makedonie“ neboli „historická Makedonie“ 
(pojem „Makedonská říše pro výboj Alexandra makedonského bych si dovolil nechat 
stranou) je územně správní jednotkou Osmanské říše, vymezenou na západě Ochridským 
jezerem, na severu pohořím Šar, na východě pohořím Pirin a na jihu Egejským mořem. Právě 
v roce 1913 došlo k jeho dodnes platícímu rozdělení na čtyři části: 
 
 vardarská Makedonie (dnešní Republika Makedonie), 39 % rozlohy někdejší historické 

Makedonie, 25 713 km2, cca 2 milionů obyvatel, hlavní město Skopje; 
 egejská Makedonie – 51 %, 34 203 km2, cca 2,2 milionů obyvatel (1981), tedy v obou 

ukazatelích nezávislou Makedonii převyšuje; vyšší územně správní region Řecka 
(Provincie „Makedonia“), skládající se ze 14 okresů (nomos); správní středisko: 
Thessaloniki; 

 pirinská Makedonie (pirinský kraj), 9 %; 
 asi 1 % někdejší historické Makedonie je součástí dnešní Albánie – okolí města Pogradec. 
 
Pokud v dalším textu použiji pojem „Makedonie“, bez přívlastku, je tím míněna Republika 
Makedonie, „vardarský“ segment historické Makedonie. U egejského či pirinského segmentu 
vždy použiji přívlastek „egejská“ resp. „pirinská“ Makedonie. 

                                                           
4
 Šesták, M. Na krách Jugoslávie. Přítomnost, 1992, č. 2, s. 19. 

5
 Liščák, V.; Fojtík, P. Státy a území světa, Libri, Praha 1996, s. 483. 

Malá československá encyklopedie, Academia, Praha 1986, svazek IV, s. 50. 
Geografický místopisný slovník, Academia, Praha 1993, s. 476 až 477. 
Emmert, F. Očekávání od nové vlády v Makedonii. Mezinárodní politika, 1999, č. 2, s. 25. 
Šesták, M. Na krách Jugoslávie. Přítomnost, 1992, č. 2, s. 18. 
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MAKEDONIE MEZI LETY 1913-19896 
 
Makedonie (vardarská) se stala za I. světové války znovu bojištěm a v letech 1915-1918 byla 
obsazena bulharskou armádou. Po válce bylo Bulharsku odňato další území, dva dosavadní 
výběžky zasahující do srbského záboru, a srbsko-bulharská hranice byla zarovnána do dodnes 
nezměněného stavu. 
 
Spolu se zbytkem Srbska se počínaje rokem 1918 stala Makedonie součástí Státu Srbů, 
Chorvatů a Slovinců, přetransformovaného roku 1929 v centralistickou Jugoslávii. Unitární 
systém, zavedený v roce 1929 nepřipouštěl žádné historické národní či sociokulturní 
reminiscence, země byla rozdělena do bánovin na zcela neetnickém základě. Město Skopje 
se stalo správním střediskem bánoviny Vardar, zahrnující mimo dnešní Republiky Makedonie 
i část dnešního jižního Srbska a Kosova. Název „Makedonie“ či „Makedonci“ byl do jisté míry 
tabu. Makedonci byli považováni za „jižní Srby“ (stejně jako v Řecku za „slavofonní Řeky“). 
 
Stejně jako Řekové v egejské a Bulhaři v pirinské, praktikovali Srbové ve (vardarské) 
Makedonii silné asimilační tlaky a odmítali uznávat Makedonce za svébytný národ. Pouze 
Komunistická strana Jugoslávie (jediná nadnárodní strana v zemi) uznávala Makedonce za 
národ a těšila se u nich – nejen proto – tradičně vysoké volební podpoře. Makedonské 
organizace se s tímto stavem nesmířily a uchýlily se k terorismu. Měly na svědomí tzv. 
Korfský incident, který zkomplikoval řecko-italské vztahy, či vraždu jugoslávského krále 
Alexandra v Marseilles. Makedoncům v Jugoslávii (a podobně i v Řecku*) v jejich aktivitách 
pomáhalo revizionistické Bulharsko a později i Itálie. 
 
Krátce po vpádu německých vojsk do Jugoslávie, 10. IV. 1941 a po dezintegraci dosavadního 
státu bylo jednou z mnoha hraničních změn v regionu rozdělení (vardarské) Makedonie mezi 
Bulharsko a tzv. Velkou Albánii (zahrnující i část dnešního Kosova), která byla v personální 
unii s Itálií. Když se bulharský režim zhroutil pod údery Rudé armády, vyklidila bulharská 
vojska pozice a vystřídala je armáda Německa. Pod její kuratelou existovala v rozmezí 
8. IX. 1944 – 13. XI. 1944 loutková Makedonie. Na území Makedonie přitom již dlouho 
operovalo několik partyzánských skupin. Navrch mezi nimi získali komunisté (kteří již roku 
1943 proklamovali snahu uspořádat po válce Jugoslávii na federálním základě), kteří po 
stažení německých jednotek v listopadu 1944 Makedonii ovládli. V listopadu 1945 se pak 
                                                           
6
 Liščák, V.; Fojtík, P. Státy a území světa, Libri, Praha 1996, s. 483. 

Malá československá encyklopedie, Academia, Praha 1986, svazek IV, s. 50. 
Geografický místopisný slovník, Academia, Praha 1993, s. 476 až 477. 
Hlinka, B.; Mucha, L. Filatelistický atlas, Geodetický a kartografický podnik, Praha 1971, s. 39 až 40. 
Pelikán, J. Ante bellum. Přítomnost, 1992, č. 8, s. 21. 
*
 V srpnu roku 1920 se konala konference ve Francii, jíž se zúčastnili Spojené království, Francie, Japonsko  

a Itálie, pojednávající o právech a ochraně neřecky mluvících národů v Řecku. Řecko přislíbilo ochranu 
makedonského národa, jeho kultury, jazyka a především otevření škol. Ovšem v průběhu let se ukázalo, že 
Řecko své sliby neplní, ba naopak uzavíralo školy a zavádělo nucenou výuku v řečtině. Na základě jeho jednání 
se státy rozhodly založit kontrolní orgán, jímž se stal 4. září 1925 Vysoký komisař pro národnostní menšiny. 
Tento orgán však nezabránil v pozdějších letech násilnému přesidlování makedonského muslimského 
obyvatelstva do Malé Asie, namísto řeckého. V roce 1929 byl vydán zákon na ochranu veřejného pořádku, jež 
prosazování menšinových práv ze strany Makedonců považoval za vlastizradu. Na základě dalšího 
perzekuujícího zákona z roku 1936 o aktivitách proti státní bezpečnosti byly uvězněny tisíce Makedonců  
a násilně deportováni ze země. 
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komunističtí pohlaváři ze všech koutů Jugoslávie „nad šálkem kávy“ dohodli na budoucím 
federativním uspořádání země (FLRJ, Federativní lidová republika Jugoslávie) jako svazového 
státu osmi subjektů. Jedním z nich byla i Svazová lidová republika Makedonie. 
 
Po čas války totiž došlo ke všeobecné „únavě z nacionalismu“, čehož dokázal využít Josip 
Tito, a využil ji k emancipaci všech dosavadních etnik. Ústava z roku 1952, pokud by byla 
vydána v demokratickém státě, by mohla budit zdání obrovských pravomocí pro republiky 
a smíru mezi národnostmi. Za Tita nebyla asimilace a vytváření „jugoslávského národa“ nijak 
násilná. Všechno mísení bylo spontánní. V 60. letech tvořily „mezi-národní“ sňatky na 20 % 
ze všech.  
 
V roce 1963, v souvislosti s proklamovaným vybudováním socialismu v Jugoslávii, byla 
přejmenována na Svazovou socialistickou republiku Jugoslávii (celý stát byl přejmenován na 
SFRJ – Socialistická federativní republika Jugoslávie). 
 
V roce 1968 vypukly první etnické bouře v Kosovu a v částech Makedonie obývaných Albánci. 
Albánci požadovali vytvoření rovnoprávné svazové republiky pro Albánce, argumentující tím, 
že 1,5 milionů Albánců republiku nemá, kdežto 500 000 Černohorců ano. 
 
Po Titově smrti se vše vyostřilo. Jugoslávie se opět stala místem, kde národy, které za 
přispění Třetí říše dosáhly kategorie státních národů (Chorvati a Makedonci), o ní nyní usilují 
ze všech sil znovu.  
 
MAKEDONIE PO ROCE 19897 
 

1990 Povolena činnost nekomunistických stran. 

leden 1991 Prezidentem Kiro Gligorov. 

25. leden 1991 Vyhlášení svrchovanosti v rámci Jugoslávie. 

7. červen 1991 Změna názvu země z Makedonská socialistická republika (Socialistička 
republika Makedonija) na Makedonská republika (Republika Makedo-
nija). 

8. až 9. září 1991 Referendum nezávislost potvrdilo (74 % pro, Albánci a Srbové 
referendum bojkotovali). 

9. září 1991 Bulharsko prohlásilo, že je ochotno bez podmínek uznat nezávislost 
Makedonie v jejích současných hranicích. 

15. září 1991 V důsledku referenda nové, ještě důraznější deklarování nezávislosti. 

listopad 1991 Započalo stahování jugoslávské svazové armády ze země. 

 
V roce 1991 vláda ve Skopje požádala o mezinárodní uznání samostatnosti a nezávislosti 
Republiky Makedonie. Rozhodnutí vystoupit z rozpadlé Jugoslávské federace předcházela 
stanoviska zachování setrvání ve federaci, neboť se makedonská vláda obávala možných 
snah albánské menšiny o autonomní statut. Pod vlivem dění v Chorvatsku a Slovinsku se 
nakonec rozhodla o osamostatnění. Makedonie zpočátku uvažovala o možném spojení se 

                                                           
7
 Liščák, V.; Fojtík, P. Státy a území světa, Libri, Praha 1996, s. 482 až 483. 

Geografický místopisný slovník, Academia, Praha 1993, s. 477. 
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Srbskem, ovšem zde hrozilo přímé nebezpečí zatažení do války s Chorvatskem, a také 
celkové oslabení postavení, neboť Srbové prohlašovali Makedonce za jižní větev srbského 
etnika. 
 
Makedonie se – podobně jako Bosna-Hercegovina – přitom snažila vydržet v Jugoslávii do 
poslední chvíle, protože nemohly svou identitu dost dobře odvodit od nějakého státního 
národa.8 Bosna a Hercegovina byla spolu s Makedonií etnicky silně promíšenou republikou se 
spornou nacionální identitou. To ji předurčovalo stát se obětí panující nacionalistické 
politiky. Jednostranné deklarace suverenity Slovinska a Chorvatska pro ni měly tragické 
důsledky. Když navíc v Sarajevu převzaly moc nacionalistické strany, stala se situace v Bosně 
nekontrolovatelnou. Stále více vycházelo najevo, že existence jednotné Bosny je spjata 
s (alespoň formálním) přetrváním Jugoslávie, která by nějakým způsobem propojovala 
Chorvatsko a Srbsko. Bosňané a Makedonci proto vystupovali proti uznání Slovinska 
a Chorvatska z obavy, že by tento krok implikoval i samostatnost Bosny a Hercegoviny. Bosna 
a Hercegovina si už jen kvůli bosenským Chorvatům stěží mohla dovolit zůstat ve zbytkovém 
jugoslávském státu, který by chtě nechtě připomínal „Velké Srbsko“.9 (Velkochorvatská 
politika, která měla výrazné ambice vůči bosenskému území, se schovávala za dvojsmyslné 
výroky vůči Bosně i za svoji roli „demokratické oběti“ srbských komunistů, s nimiž přitom 
v zákulisí vyjednávala) Jugoslávii se udržet nepodařilo. 15. ledna 1992 došlo k širokému 
diplomatickému uznání Slovinska i Chorvatska (a nebýt odporu Řecka, tak i Makedonie).  

                                                           
8
 Šesták, M. Na krách Jugoslávie. Přítomnost, 1992, č. 2, s. 18. 

9
 Axt, H., J. Hat Genscher Jugoslawien entzweit? Europaarchiv, 1993, č. 12, s. 356. 
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PROBLÉMY V SOUŽITÍ ETNICKÝCH MAKEDONCŮ A ETNICKÝCH ALBÁNCŮ V MAKEDONII10 
 
MECHANICKÉ POJETÍ DEMOKRACIE: PRAMEN NEDŮVĚRY MENŠIN VE STÁT, V NĚMŽ ŽIJÍ 
 
Ačkoli je Makedonie definována jako národní stát makedonského národa, nejméně čtvrtinu 
tvoří příslušníci albánského národa (tj. minimálně 750 000 osob), žijící (a vysoko 
nadpolovičně dominující) v souvislém pásu na severozápadě a západě země.11 
 
Společností ve státě Makedonie se vine hluboká štěpná linie, která pozorovatelům ze 
zahraničí uniká. Cizinci, neznalí detailních poměrů v zemi tak snadno dají za pravdu oficiální 
vládní verzi, že v zemi žije „makedonský národ“ (nation) a několik dalších národností, 
menšin, (nationality, national minority, nacionalnost), z nichž jednou, sice velkou, ale přesto 
pouze jednou z mnoha, jsou Albánci.12 
 
V dobách existence Titovy Jugoslávie federální ústava kladla národy a národnosti právně na 
roveň, protože často byla hlavní národnost jedné svazové republiky (či autonomní oblasti), 
menšinou (nacionalnost) ve svazové republice či autonomní oblasti jiné. 
 
Téma se z právnického hlediska nikdy nerozebíralo, aktuální začalo být až op rozpadu 
Jugoslávie, kdy se právě právní neošetření těchto nuancí stalo nejednou podnětem ke 
krvavým střetům, občanské války nevyjímaje.13 
 
Makedonie je ustavena jako národní stát svých občanů, jehož základem je společnost  
a spolužití makedonského národa (lidu), a který je poskytnut i Albáncům, Turkům, Rumunům, 
Romům a jiným národnostem, žijícím v Republice Makedonie.14 
 
Etnicko-makedonská representace nechce Albáncům poskytnou skupinová práva, hovoří 
pouze o individuálních právech, jimž se těší každý občan Republiky Makedonie, bez ohledu 
na národnost. Podobnost s meziválečným Československem není vůbec náhodná.15 
 
Důležitou položkou je také vzdělávací systém. Ústava Republiky Makedonie hovoří o tom, že 
jazykem menšin se vede vyučování na základních a středních školách, přičemž makedonština 
(včetně užívání cyrilice) musí být studována i zde. Vysokoškolské vzdělávání se provozuje 
pouze v makedonském jazyce.16 
 
Albánci v Makedonii neměli ani zdaleka takovou možnost seberealizace v politice a ve 
vzdělání, jako jejich sounárodovci v Kosovu 60. až 80. let. Elitní politické a hospodářské 

                                                           
10

 Šesták, M.; Tejchman, M.; Hladíková, L.; Hladký, L.; Pelikán, J. Dějiny jihoslovanských zemí, Nakladatelství 
Lidové noviny, Praha 1998, s. 658. 
11

 Šesták, M.; Tejchman, M.; Hladíková, L.; Hladký, L.; Pelikán, J. Dějiny jihoslovanských zemí, Nakladatelství 
Lidové noviny, Praha 1998, s. 653. 
12

 Jankuloski, Z. Social Goals are not Social Rights. Transition, 1997, December, s. 38. 
13

 Jankuloski, Z. Social Goals are not Social Rights. Transition, 1997, December, s. 38. 
14

 Preambule ústavy Republiky Makedonie. In: 
Jankuloski, Z. Social Goals are not Social Rights. Transition, 1997, December, s. 38. 
15

 Jankuloski, Z. Social Goals are not Social Rights. Transition, 1997, December, s. 39. 
16

 Jankuloski, Z. Social Goals are not Social Rights. Transition, 1997, December, s. 39. 
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funkce jim byly uzavřeny, v republice neexistovala žádná vysoká škola vyučující v albánštině,  
a nedostatečný byl i počet albánských středních škol.17 
 
Jedním z hlavních důvodů, proč se Makedonie snažila udržet jugoslávskou federaci, byla 
obava ze separatistických tendencí albánské komunity. Vedení ve Skopji správně 
předpokládalo, že očekávaný ozbrojený konflikt v Kosovu, který by se s největší 
pravděpodobností rozšířil i do Makedonie, by samo nedokázalo zvládnout. Z tohoto důvodu 
znamenalo rozmístění malého kontingentu vojsk Organizace spojených národů na severu 
země v roce 1993 nesporný úspěch makedonské vlády. Jednotky Organizace spojených 
národů, jejichž významnou část tvořili vojáci Spojených států amerických, měly formálně 
dohlížet na dodržování embarga proti Svazové republice Jugoslávie a zabránit eventuální 
srbské agresi. Z hlediska makedonských národních zájmů měly však především význam jako 
odstrašující síla proti případným separatistickým snahám albánské komunity.18 
 

 Makedonci nechtějí Albáncům v jakékoli formě poskytnout ani kulturní, vzdělávací, natož 
politickou samosprávu; naprostá většina etnicky makedonských institucí včetně 
politických stran definuje Makedonii jako národní stát makedonského národa. 

 Ekonomická krize (nezaměstnanost) dopadla na Albánce ještě o něco víc, než je 
celostátní průměr. 

 Policie (etničtí Makedonci) potírá nelegální ekonomiku Albánců o poznání přísněji, než 
totéž počínání svých soukmenovců (v prosinci 1992 došlo k policejní razii proti 
nelegálnímu obchodu v albánské čtvrti Skopje, následné demonstrace etnických Albánců 
proti tomuto postupu byly policií rozehnány, přičemž byli 3 Albánci zabiti a tři desítky 
dalších utrpěly vážná zranění). 

 Obrovské napětí vzbudil nález zbraní, k němuž došlo v listopadu 1993; makedonská 
policie odhalila tajnou organizaci etnických Albánců, která měla v plánu ozbrojené 
povstání s cílem odtržení severozápadních oblastí země; nitky vedly jednak do Albánie, 
jednak k čelným činitelům Strany demokratické prosperity (zatčen tajemník této strany 
Midhat Emini, náměstek ministra obrany Hysni Haskaj, a jiní. Deset občanů Makedonie 
albánské národnosti bylo v roce 1994 odsouzeno k dlouholetým trestům odnětí svobody; 
albánská politická scéna se rozštěpila na umírněné (omlouvající se a přísahající věrnost 
státu) a radikální (kteří se Makedoncům nepodbízejí). 

 
Menšiny údajně mají možnost plnohodnotného vyžití, protože mají vlastní tiskoviny, 
rozhlasové stanice a televizní relace ve svých jazycích.19 
 
Albánci s touto koncepcí sebe jako jedné z mnoha menšin nesouhlasí a osobují si statut 
důležitější, statut druhého státního národa. 
 
Pokud se ale demokracie bude pojímat jako systém, v němž 50% +1 hlasujících přehlasuje 
zbytek, nezbývá Albáncům, jak oni sami ústy svých elit tvrdí, než stát se svou dynamickou 

                                                           
17

 Šesták, M.; Tejchman, M.; Hladíková, L.; Hladký, L.; Pelikán, J. Dějiny jihoslovanských zemí, Nakladatelství 
Lidové noviny, Praha 1998, s. 653. 
18

 Šesták, M.; Tejchman, M.; Hladíková, L.; Hladký, L.; Pelikán, J. Dějiny jihoslovanských zemí, Nakladatelství 
Lidové noviny, Praha 1998, s. 653. 
19

 Jankuloski, Z. Social Goals are not Social Rights. Transition, 1997, December, s. 39. 
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porodností (a možná i imigrací z Kosova a Albánie) v Republice Makedonie většinou, a pak 
tento stát prostě mechanicky obrátit tak, aby sloužil zase výhradně jejich zájmům. 
 
Je tedy v zájmu etnických Makedonců samých, aby se nad tím zamysleli a pokusili se stát 
budovat spíše na občanských než národních principech, protože pak by mohli oni sami sklízet 
nevýhody menšiny ve státě, který svého času sami založili.20 
 
Sčítání lidu v roce 2000, které je v zemích Rady Evropy jediným zákonem povoleným 
způsobem umožňujícím zjištění etnicity populace v daných státech, je očekáváno s velikým 
napětím nejen v Makedonii samé, ale přinejmenším i v celé Evropě. 
 
KONKRÉTNÍ PŘÍPAD: UNIVERSITA V TETOVU 
 
Do roku 190 odcházela většina makedonských Albánců, kteří chtěli studovat vysokou školu 
ve svém rodném jazyce, do kosovské Prištiny. Po nastolení policejního režimu v Kosovu to 
však již nebylo možné. Proto došlo k plánu vybudovat si univerzitu vlastní, financovanou 
stejně jako v Kosovu, nezávisle na oficiálních finančních transferech státu. Místem jejího 
vzniku bylo západomakedonské Tetovo. 
 
Etnicky makedonské strany vůči tomuto projektu vyjádřily rozhodně zamítavé stanovisko. 
Jedním z jejich argumentů bylo to, že by se universita stala tribunou vůdců albánské 
secese/iredenty v Kosovu, a mohla by tak roznítit podobný krvavý vývoj i v Makedonii.21 
 
Dne 15. prosince, krátce před plánovaným zahájením činnosti univerzity, vnikla do její budovy 
speciální policejní jednotka a zničila velkou část zařízení. Několik dní poté úřady vypověděly 
ze země asi dvacet představitelů kosovských Albánců, kteří zde žili několik let v emigraci. Na 
univerzitě v Tetovu se však přesto v únoru 1995 rozběhla výuka. Vláda ve Skopji, která se 
obávala, že další policejní zásah by vyvolal nepříznivé reakce v zahraničí, činnost univerzity 
tolerovala.22 
 
Garáže, sklepy a místnosti mnohdy ještě nehotových rodinných domů na okraji Tetova jsou už 
třetí rok učebnami a úřadovnami ilegální albánské univerzity. V dvoumilionové Makedonii žije 
nejméně šest set tisíc Albánců a Tetovo je jejich neoficiálním hlavním městem. "Počet 
vysokoškoláků mezi albánskou populací byl před otevřením naší univerzity minimální. Na 
makedonských univerzitách tvoří Albánci jedno procento studentů," říká rektor z Tetova Fadil 
Sulejmani a dodává: "Navíc studují v makedonštině, jež je pro nás cizí řečí." Proto před třemi 
lety založil s několika albánskými intelektuály zdejší univerzitu. "Emancipace národa začíná 
od vzdělání," prohlašuje Sulejmani. Přestože má makedonská vláda ve světě pověst 
tolerantního, nenacionalistického kabinetu, vůči univerzitě v Tetovu tvrdě zasáhla. Při 
posledním brutálním pokusu policie zastavit zde vyučování byl v polovině minulého roku 
jeden student zabit a stovka dalších utrpěla zranění. Sulejmani a někteří jeho kolegové byli 

                                                           
20

 Jankuloski, Z. Social Goals are not Social Rights. Transition, 1997, December, s. 38 až 39. 
21

 Šesták, M.; Tejchman, M.; Hladíková, L.; Hladký, L.; Pelikán, J. Dějiny jihoslovanských zemí, Nakladatelství 
Lidové noviny, Praha 1998, s. 658-659. 
22

 Šesták, M.; Tejchman, M.; Hladíková, L.; Hladký, L.; Pelikán, J. Dějiny jihoslovanských zemí, Nakladatelství 
Lidové noviny, Praha 1998, s. 659. 
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odsouzeni k mnohaměsíčnímu vězení. Přesto univerzita, na níž na pěti fakultách studuje 
2 500 studentů, pokračuje v činnosti. Na její provoz přispívá jednou markou měsíčně již 
většina makedonských Albánců. "Je to naše národní obrození," říká profesor Sefedin Rakipi, 
který se stejně jako mnozí další vrátil do Tetova vyučovat až ze Spojených států amerických ... 
 
Makedonské úřady však nadále odmítají studium na univerzitě uznat, a příští rok budou 
v Tetovu skládat první studenti závěrečné zkoušky. "Žádáme po vládě jediné, legalizaci naší 
univerzity," říká předseda akademického senátu Miliam Fejziju. Až poté budou také žádat 
dotace, které univerzitě podle jeho názoru plně náleží. "Je to umělý problém," tvrdí mluvčí 
vlády Atanas Georgijev," Albánci i jiné menšiny mají garantováno vzdělávání v rodném jazyce 
na základních a středních školách. Existencí albánské univerzity by však vznikly dva paralelní 
systémy vzdělávání, a to nelze připustit." Univerzita v Tetovu přes odmítavý postoj vlády,  
v níž je zastoupena i nejsilnější albánská strana, dál funguje. "Nechceme rozvrátit Makedonii, 
naopak ji pomáháme stabilizovat," říká rektor Sulejmani, který nevěří v to, že by se násilný 
zásah policie mohl v budoucnu opakovat. "Podívejte se, to prostě nemohou zavřít," ukazuje  
s úsměvem na desítky domů, v nichž právě probíhají další přednášky letního semestru. 
"Rozum nakonec zvítězí, " dodává rektor, který se teprve nedávno vrátil z vězení.23  
 
V průběhu roku 1997 přerostly hluboké rozpory mezi oběma etniky několikrát v otevřené 
konflikty. Na naléhání západních zemí a pod tlakem koaliční albánské Strany demokratické 
prosperity se makedonská vláda rozhodla zřídit Pedagogický institut ve Skopji. Vyučování na 
této vysoké škole mělo probíhat v albánštině. Zpráva o tomto usnesení vyvolala bouřlivý 
odpor části většinového etnika. Makedonští nacionalisté vyšli do ulic a protestovali proti 
rozhodnutí vlády, která alespoň částečně vycházelo vstříc albánské komunitě, v oblasti 
školství nepochybně diskriminované. Argumentovali přitom tím, že ústava zaručuje etnickým 
menšinám výuku ve vlastním jazyce pouze na základních a středních školách. Skutečným 
motivem protestů však byla obava, že by se Pedagogický institut mohl stát duchovním 
centrem albánského autonomistického hnutí. 
 
Proti politice vlády však protestovali nejen makedonští šovinisté, ale i albánští nacionalisté.  
V průběhu první poloviny roku 1997 se aktivizovalo radikální křídlo albánské politické elity. 
Jeho vůdci stáli v pozadí krvavých demonstrací, které v červenci 1997 proběhly v Gostivaru  
a v Tetovu. Tisíce Albánců vyšly do ulic na protest proti rozhodnutí vlády zakázat vyvěšování 
albánské vlajky na veřejných místech. Po brutálním potlačení demonstrací, při němž policie 
zastřelila nejméně tři osoby, se situace navenek uklidnila.24 
 
Napětí mezi Albánci a Makedonci je kromě ekonomiky vůbec tím největším problémem malé 
země. "Budeli současná politika vlády pokračovat, může to vést i ke krveprolití," říká Ilijaz 
Halimi, předseda jedné ze dvou albánských parlamentních stran opoziční Národně 
demokratické strany, podle něhož jsou Albánci diskriminováni ve státních službách, v přístupu 
ke vzdělání, a tím i v zemi vůbec. "Jsme loajální občané Makedonie a naším konečným cílem 
je federalizace země," dodává. Albánci však mají díky své druhé politické formaci, Strany za 
demokratickou prosperitu, významné zastoupení ve vládě. "Chceme podobné věci jako naši 
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 Palata, L. Makedonští Albánci si založili ilegální univerzitu. Mladá fronta Dnes, 26. IV. 1997. 
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 Šesták, M.; Tejchman, M.; Hladíková, L.; Hladký, L.; Pelikán, J. Dějiny jihoslovanských zemí, Nakladatelství 
Lidové noviny, Praha 1998, s. 660. 
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konkurenti," říká předseda strany Abdurrahman Haliti, "jenom víme, že to nejde hned, ale 
postupně." "Jsou to zkorumpovaní zrádci albánské věci," tvrdí předseda akademického 
senátu Univerzity v Tetovu Miliam Fejziju. "Jak by jinak bylo možné, aby bylo sice ve vládě pět 
albánských ministrů, ale všichni policisté v Tetovu byli Makedonci," dodává. "Víme o tom, že 
albánská menšina je největším potenciálním problémem pro Makedonii," potvrzuje mluvčí 
mírových jednotek Grimesová. Zatím je však i podle ní v zemi klid, který neovlivnily ani 
nepokoje v sousední Albánii. "Jsme ostrůvkem míru na rozbouřeném Balkáně," říká mluvčí 
makedonské vlády Atanas Georgijev, "ale to nestačí pro zahraniční investory, bez jejichž 
pomoci se země neobejde." "Lidé jsou spokojeni, že tu není válka, jsou spokojeni s místním, 
na balkánské poměry mírným blahobytem. Pevně věří v lepší budoucnost. A ta na ně myslím 
čeká,"25 
 
ZPROBLEMATIZOVÁNÍ ALBÁNSKO-MAKEDONSKÝCH VZTAHŮ PO UPRCHLICKÉ VLNĚ  
V NÁSLEDKU KOSOVSKÉ KRIZE 
 
Kosovské uprchlíky obvykle v Makedonii nečeká příliš šťastná budoucnost: Buď uprchlický 
tábor, v lepším případě status osoby postižené humanitární katastrofou.  
 
Do 13. května bylo v zemi zaregistrováno 234 059 uprchlíků, z toho 120 434 dostalo povolení 
k volnému pohybu. Ačkoliv příliv běženců v poslední době slábne a denně se počítá "jen"  
v desítkách lidí, místní úřady mají strach: Bojí se nejenom narůstajících separatistických 
tendencí vlastní albánské menšiny, ale také přeplněných měst a bezpečnosti.  
 
"Je tu 45 tisíc běženců z Kosova a to už je v našem městě znát," říká Albánec Adnan z Tetova, 
kde dnes prakticky nelze sehnat ubytování ... 
 
Makedonská vláda upozorňuje, že stávající množství uprchlíků v zemi ohrožuje vnitřní 
stabilitu státu a jako nejlepší řešení vidí jejich převoz do třetích zemí. Zatím bylo takto 
transportováno 46 818 lidí.26 
 
Uprchlické tábory jsou přeplněné, některé mnohonásobně překračují svou kapacitu. 
Makedonie je na pokraji svých možností; přestává zvládat neslábnoucí přívaly běženců. Počty 
uprchlíků neúnosně rostou Uprchlických táborů je v Makedonii celkem devět. Pět z nich je 
malých (je v nich 2 000 až 4 000 lidí), v dalších se tísní až 30 tisíc Albánců. Další útočiště pro 
běžence z Kosova nejspíš už nevzniknou ... 
 
Tisíce nových uprchlíků se nyní tísní na hranicích Makedonie s Kosovem a Makedonie se velmi 
těžko vyrovnává s jejich neslábnoucími přívaly. Mnohé uprchlické tábory musí 
několikanásobně překračovat svoji kapacitu, aby mohly kosovským Albáncům poskytnout byť 
jen základní životní podmínky ... Rozšiřování stávajících a zakládání nových táborů je přitom 
velmi problematické. Podle Moniky Moravcové z mise Organizace pro bezpečnost  
a spolupráci v Evropě totiž uprchlíky v Makedonii kromě albánské menšiny nikdo nechce. 
Miloševic dělá dobře, když je zabíjí. Makedonci se svým negativním vztahem k Albáncům 
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 Palata, L. Makedonie je ostrovem klidu v rozbouřeném balkánském moři. Mladá fronta Dnes, 26. IV. 1997. 
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 Kuchtová, Š.; Vlach, T. Makedonie se bojí, že uprchlická vlna způsobí explozi zločinnosti. Právo, 15. V. 1999. 
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nijak netají. Někteří dokonce projevují své sympatie k Miloševičovi. Nevidíme tady Albánce 
rádi, protože často obchodují s drogami. Miloševic dělá dobře, když je zabíjí, říká pracovník 
benzinové pumpy, která leží v těsné blízkosti třetího největšího uprchlického tábora 
Stankovac II. Utrpení běženců má přitom denně na očích. Uprchlíci v současné době 
nestrádají nejvíce hladem či zimou, ale psychicky. Albánci ve Stankovaci nemají nouzi o jídlo 
ani o pitnou vodu, a děti zde dokonce chodí do školy. Avšak někteří uprchlíci tráví v táborech 
již pátý týden a propadají těžkým depresím. Sedí před svým stanem, který mnohdy sdílí  
s desítkou cizích lidí, a čekají na odlet pryč. Denně se chodí dívat na seznam, jestli už nejsou 
na řadě. Když náhodou odletí jejich sousedi dřív, působí to mezi nimi závist a roztržky. Prioritu 
mají invalidé, starci a ženy s dětmi. Těm, kteří na odlet marně čekají již několikátý týden, 
musíme denně vysvětlovat, že nejsou dostatečně staří či nemocní, aby měli na letenku nárok, 
dodává Monika Moravcová. Vzhledem k prioritám někdy odletí jen část rodiny. Zbytek musí 
zůstat v uprchlickém táboře, což jim na psychické pohodě také nepřidá.27  
 
Makedonci neradi vidí Albánce ve své zemi. Zakládání nových táborů a rozšiřování stávajících 
je velmi problematické, protože Makedonci mají z přívalu uprchlíků strach. Bojí se, že by se 
mohlo změnit etnické složení jejich země. Albánci by mohli brzy tvořit až 40 procent  
z celkového počtu obyvatel. Kvůli tomu nechtějí majitelé prodávat ani pronajímat pozemky, 
na kterých by mohly vzniknout nové tábory. Oficiálně to však nikdo nepřizná, popisuje 
Moravcová situaci. Protože prostor pro uprchlíky je v Makedonii omezen a lidé bez domova 
nadále přicházejí, začíná se neúnosně zvyšovat už tak dost vysoká koncentrace lidí  
v uprchlických táborech. Například v táboře Čegrane se za jediný týden jeho existence rozrostl 
počet obyvatel z plánovaných pěti na pětadvacet tisíc. Humanitárním organizacím tak 
vznikají obrovské problémy, nestačí rychle zajišťovat základní potřeby uprchlíků. Noví běženci 
v Čegrane vyfasovali po svém příchodu jen igelitové celty, do kterých zahalili sebe, děti 
i veškerý svůj majetek, když začalo pršet. Všechny stany již byly obsazené šťastlivci, kteří se 
do Čegrane dostali o několik dnů dříve. V dalším táboře Stankovac II, kde nyní žije přes 
20 tisíc Albánců, upravují jednotky francouzských vojáků s pomocí těžké techniky terén pro 
nové kolonie plátěných přístřeší. V některých tábor ech hrozí epidemie V těch táborech, které 
již existují delší dobu, se život stačil stabilizovat. Například chod tábora Neprošteno, kde žije 
sedm tisíc albánských běženců, je plně organizovaný. Ve většině stanů mají kosovští Albánci 
dokonce malá kamna, na nichž si mohou vařit, cesty jsou vysypané štěrkem, nechybí ani 
popelnice či sprchy. Rovněž tábor Stankovac II, který byl mezinárodními silami vyhodnocen 
jako nejlepší, vypadá na první pohled idylicky. Děti navštěvují školu, ty nejmenší mají i jakousi 
mateřskou školku se spoustou hraček. Potíž je ale s hygienou. Sprchy ve Stankovaci II totiž 
chybějí, stejně jako ve většině ostatních táborů. Vzhledem k množství uprchlíků připadá jeden 
záchod asi na 80 lidí. V okolí latrín se line silný zápach, takže mnozí si raději chodí ulevit 
jinam. Není divu, že zápach nabývá na intenzitě. Nelibá vůně však není to nejhorší; lékaři se 
obávají, že mezi uprchlíky propukne epidemie. V blízkosti latrín se totiž utečencům rozdává 
jídlo. Riziko epidemie zvyšuje i horko, které z utečeneckých táborů dělá jakousi časovanou 
bombu. Při koncentracích lidí v táborech by nebylo v silách zdravotníků jakoukoli epidemii 
zarazit. Monika Moravcová z Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě se obává 
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 Jehlička. M., Makedonci kosovské běžence nechtějí. Lidové noviny, 11. V. 1999, s. 7. 
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toho, že podobný problém by se Makedoncům hodil. Zřejmě by ho uvítali jako záminku, aby 
mohli přívaly Albánců do své země oficiálně zastavit.28 
 
Na různých místech Makedonie bylo nalezeno 10 tun zbraní patřících povstalecké Kosovské 
osvobozenecké armádě (UCK). Uvedl to včera makedonský ministr zahraničí Aleksandar 
Dimitrov s tím, že je pro odchod Srbů z Kosova a odzbrojení kosovských povstalců. Naše 
příslušná ministerstva nalezla zhruba 10 tun výzbroje, ale v žádném případě takové síly 
(kosovských rebelů) nepůsobí na našem území, uvedl ministr v rozhovoru, který zveřejnil řecký 
tisk. Vyjádřil přesvědčení, že ihned poté, co se srbské síly stáhnou z Kosova, bude nutné 
odzbrojit UCK. Makedonská policie například objevila 22. dubna na jihozápadě země úkryt  
s 35 automatickými zbraněmi a 56 000 náboji čínské výroby. Týden předtím našla ve štole 
bývalého dolu u jugoslávských hranic velké množství blíže neurčených zbraní, které patřily 
kosovským povstalcům, usilujícím o samostatnost Kosova.29  
 
Tisíce nových běženců z Kosova jsou na cestě do Makedonie. Zdejší vláda se jich však obratem 
snaží zbavit a humanitární pracovníci je nemají kam umístit.  
 
Vztahy mezi Skopje a Úřadem vysoké komisařky pro uprchlíky, které jsou již delší dobu 
napjaté, však v noci na včerejšek ještě více zkomplikoval konflikt, který mezi vládou a Úřadem 
vypukl ohledně osudu čtyř tisíc uprchlíků, kteří do Makedonie dorazili v sobotu. Makedonské 
úřady je prý chtěly poslat obratem do Albánie, čemuž se zástupci Úřadu vysoké komisařky pro 
uprchlíky vzepřeli, aby Makedonci nakonec po několikahodinovém jednání ustoupili.30 
 
Liduprázdný byl ve čtvrtek hlavní kosovsko-makedonský přechod Blace, kterým jindy 
procházejí tisíce uprchlíků z Kosova. Makedonská policie ve středu večer 1500 zubožených 
běženců soustředěných na přechodu, většinou žen a dětí, vytlačila do pohraničního mrtvého 
pásma a hranice s Kosovem neprodyšně uzavřela. Z pásma pak srbská policie uprchlíky 
vyhnala obušky zpět do vnitrozemí Kosova.  
 
Uprchlíci byli šokováni náhlým makedonským opatřením, které rozdělilo mnoho rodin ve 
chvíli, kdy již doufali, že mají na dosah bezpečí, uvedla jedna uprchlice. "Nemůžeme jít zpět, 
naše domovy jsou vypálené," řekla.  
 
Americká vláda ve čtvrtek Makedonii vyzvala k otevření hranice, ta to však důrazně odmítla. 
Uzávěru hodlá zrušit jen v případě, že západní země vytvoří letecký most a evakuují tisíce 
uprchlíků ze země.  
 
Další podmínkou je zvýšení finanční pomoci na zvládnutí přívalu běženců. Více než 
dvoumiliónová Makedonie dosud přijala přes 200 000 uprchlíků. Obává se, že tak velké 
množství naruší etnickou rovnováhu země a způsobí kolaps již tak křehké ekonomice.  
 
Západ na makedonské problémy začíná reagovat. První vlaštovkou byl úterní odlet 248 
běženců do Kanady, ve středu odstartovalo letadlo s 453 pasažéry do Spojených států 
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 Jehlička, M. Makedonie sténá pod přívalem desetitisíců uprchlíků z Kosova. Lidové noviny, 15. V. 1999, s. 6. 
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 Makedonie oznámila nález zbraní UCK. Lidové noviny, 13. V. 1999, s. 8. 
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 Makedonii zaplavuje nová vlna kosovských uprchlíků. Lidové noviny, 25. V. 1999, s. 7. 
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amerických, které jsou ochotny přijmout 20 000 uprchlíků. Ve čtvrtek Austrálie evakuovala 
prvních 108 uprchlíků z plánovaných čtyř tisíc. Představitelé Světové banky a Evropské unie se 
také ve středu v Paříži zavázali Makedonii poskytnout přes 250 miliónů dolarů (zhruba  
10 miliard korun).31  
 
Proud kosovských uprchlíků do sousední Makedonie neslábne. I v úterý přešlo hranice  
u města Blace dalších 3 500 běženců, oznámil v úterý v Ženevě Úřad vysoké komisařky pro 
uprchlíky. Do severní Albánie přišlo týž den na 500 osob.  
 
Přesto, že letadla a autobusy denně evakuují kosovské Albánce z Makedonie do evropských 
států (podle Úřadu vysoké komisařky pro uprchlíky již bylo přepraveno 21 tisíc lidí), vzrostl  
v Makedonii jejich počet na 138 750. V minulých dnech směřovala dopravní letadla s 
uprchlíky hlavně do Nizozemska, Turecka, Norska, Francie a Finska.  
 
Makedonský prezident Kiro Gligorov obvinil … Evropu, že neplní sliby, pokud jde o přebírání 
uprchlíků z Kosova, kteří zaplavili zemi. "Naše žádost, aby Evropa převzala uprchlíky, nebyla 
vyslyšena, jak bylo slíbeno. Evropské země se staví poněkud neochotně k přijímání uprchlíků," 
uvedl Gligorov.32 
 

 
I. KONSTELACE (1990-1996) 
 
Na počátku mnou zkoumaného období (a vlastně na počátku stranické plurality v Makedonii 
90. let XX. století) byla v (tehdy ještě jugoslávské svazové republice) Makedonii následovná 
stranická konstelace: 
 
Existovalo pět relevantních politických stran. Při jejich charakterizaci ale nevystačíme s tím, 
že bychom je postavili na pomyslné pravolevé spektrum. Další štěpení (charakteristika) podle 
které je třeba strany hodnotit, je i jejich etnické zázemí. V zemi existují strany slavo-
makedonské, albánské, stejně jako strany dalších menších národů – Turků, Romů, Bosňáků, 
Srbů. Strany s etnicky smíšeným voličstvem jsou spíše výjimkou. Skutečně relevantní jsou ale 
jen slavo-makedonské a albánské strany. Mnou sledovaným štěpením-linií je „postoj ke 
spolupráci s druhým národem“ (u Makedonců postoj k Albáncům, u Albánců k Makedon-
cům).  
 
Při tomto druhém štěpení je na jednom pólu u Makedonců názor, že Albáncům nelze nejen 
přiznat žádná kolektivní práva (ve smyslu reformy ústavy), ale že ideální by bylo všechny 
Albánce vyhnat ze země. Na druhém pólu je pak názor, že Albánci by nejen měli v zemi 
zůstat, a že by měli participovat na vládě, mít vlastní universitu, atd., ale i že by měli získat 
právo „druhého státního národa“. 

                                                           
31

 Makedonci zahnali Kosovany zpět. Právo, 7. V. 1999. 
32

 Běženci se dál valí do Makedonie. Právo, 28. IV. 1999. 
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U Albánců na jednom pólu je názor, že s Makedonci se nedá jednat, a když to s nimi nejde po 
dobrém, je třeba se odtrhnout. Na druhém pólu je názor, že s Makedonci se jednat dá, a je 
to dokonce třeba, je to o mnoho lepší volba, než žít ve společném státě s do velké míry jinak 
smýšlejícími a jednajícími Albánci s Albánie, respektive Kosova. První pozici u obou národů 
pro naše účely nazvu „radikální“ a druhou „umírněná“. 
 
Relevantní strany podle těchto dvou štěpení lze charakterizovat následovně:33 
 
Vnatrešno-Makedonska Revolucionerna Organizacija – Demokratska Partija za Makedon-
sko Nacionalno Edinstvo (Vnitřní makedonská revoluční organisace – Demokratická strana 
makedonské národní jednoty; Internal Macedonian Revolutionary Organization – 
Democratic Party for Macedonian National Unity; Innere Makedonische Revolutionäre 
Organisation-Demokratische Partei der makedonischen nationalen Einheit, VMRO-
DPMNE).34 
 
Strana vznikla 23 října 1893 v Soluni, a původně se jednalo o národně emancipační sdružení 
makedonských intelektuálů. Strana se vymezovala proti turecké nadvládě. Měla vazbu na 
Sofii, považovala Makedonce za součást Bulharů a v době po I. světové válce podnikala různé 
revizionistické akce proti Versailleskému uspořádání (korfský incident, atentát na Alexandra 
I.). Za II. světové války spolupracovala s bulharskou okupační mocí. 
 
Obnovena byla 17 června 1990 ve Skopji jako VMRO-DPMNE. Jejím vůdcem byl zvolen tehdy 
25-letý Qubčo (Lubisha) Georgijevski. 
 
V pravolevém smyslu se jedná o stranu pravicovou, konzervativní (ve smyslu proti-
komunistickém, proti-socialistickém). Ekonomický program (protržní či jakýkoli jiný) ale 
strana do voleb 1990 vůbec nekonstituovala. Proto ji stavím více ke středu než níže 
zmíněnou stranu SRS. Reálně programem podchycená rétorika VMRO-DPMNE byla 
postavena výhradně na druhém mnou zmiňovaném štěpení. VMRO-DPMNE se prezentovala 
ostře protialbánsky (ve smyslu Albánců v Makedonii), Albáncům dokonce odmítala přiznat  
v Makedonii občanská a volební práva an block. Svou agresivní kampaň v roce 1990 postavila 
– zejména tam, kde ve druhém kole voleb stáli její kandidáti proti kandidátům komunistů-
socialistů – do velké míry na tom, že ve smíšených oblastech strašila Slavo-Makedonce  
z toho, že komunisté a socialisté „prodají“ stát Albáncům. 
 
Strana neskrblila ani protisrbskými, a protiřeckými hesly. Pozitivní pohled strany na 
Bulharsko přitom ale rozhodně neznamenal souhlas s připojením Makedonie k Bulharsku  
a přijetí bulharského názoru o makedonštině jako dialektu bulharštiny. 
 
VMRO-DPMNE nesmírně zkomplikovala mezinárodní situaci své země v prvních letech po 
vyhlášení nezávislosti. Vlády v Tiraně a Athénách vzaly její výpady proti sobě velmi vážně, 

                                                           
33

 Stranické spektrum Makedonie viz například:  
Социјалдемократски Сојуз на Македонија. http://www.sdsm.org.mk/partija-istorija.htm 
ВМРО – ДПМНЕ. http://www.vmro-dpmne.org.mk 
34

 Emmert, F. Očekávání od nové vlády v Makedonii. Mezinárodní politika, 1999, č. 2, s. 22. 
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zejména to platí o postoji Řecka na poznámku o tom, že jednou je třeba uskutečnit sjezd 
strany v „osvobozené makedonské Soluni“. 
 
Navzdory tomu, že se jedná o vnitřně velmi hierarchicky uspořádanou stranu, zmítají jí časté 
boje frakcí a skandální prohlášení jejích představitelů. 
 
Svaz komunistů Makedonie (League of Communists in/of Macedonia, Bund der 
Komunisten), SKM.35 Klasická post-reálněsocialistická establishementová strana. Vyplňovala 
původně takřka celou levou polovinu slavo-makedonského politického spektra. Její 
ekonomický program byl programem „mírného pokroku v mezích zákona“. Stavěla se proti 
rozpadu Jugoslávie, vystupovala prosrbsky. Ačkoli její protialbánská rétorika nebyla o mnoho 
jiná od rétoriky VMRO-DPMNE, přeci jen panoval obecný názor, že s Albánci může najít 
společnou řeč (i díky vazbám mezi někdejšími slavo-makedonskými a albánskými aparátčíky). 
Ve svém volebním programu se problematice národnostního uspořádání v zemi snažila 
vyhnout, zmínila jej všehovšudy v pouhých patnácti větách. 
 
Partija za Demokratski Prosperitet (Democratic Prosperity Party, Albanian Party for 
Democratic Prosperity, Partei der Demokratische Prosperität), PDP.36 
 
Vznikla roku 1990. Snaží se presentovat jako mluvčí značné části albánské populace 
v Makedonii. Předseda Abdurahman Haliti. Strana požadovala: 
 
Umírněné křídlo: zrovnoprávnění albánského národa v Makedonii s národem makedonským 
(druhý státní národ); hospodářskou, kulturní, školskou, úřední a politickou samosprávu 
oblasti s nadpoloviční albánskou populací. 
 
Radikální křídlo: přeměnu Makedonie ve svazový stát, federaci dvou zcela rovnoprávných 
konstitutivních jednotek: albánské a slavo-makedonské; dokonce odtržení oblastí 
s albánskou většinou a jejich připojení k Albánii. 
 
Navenek bylo více prezentováno křídlo umírněné. Přitom ale tento subjekt vystupoval i jako 
albánská catch-all party. Obsahovala rovněž všehny ekonomické názory, jak byly 
presentovány v rámci albánského národa. Proto ji na pravolevém spektru stavím zcela 
doprostřed. Teprve později, když oddělením od PDP vznikly další albánské strany (všechny 
byly protimakedonské více) se situace více zpřehlednila. 
 
Svaz reformních sil (Bund reformistische Kräfte), SRS.37 Strana tehdejšího federálního 
premiéra Ante Markoviče, který se snažil prosadit nezbytné tržní reformy a současně udržet 
federaci pohromadě. Markovičův Svaz ovšem v té době v Jugoslávii sklízel pouze vlažnou 
odezvu. Makedonie byla v tomto ohledu vyjímkou. 
 

                                                           
35

 Šesták, M.; Tejchman, M.; Hladíková, L.; Hladký, L.; Pelikán, J. Dějiny jihoslovanských zemí, Nakladatelství 
Lidové noviny, Praha 1998, s. 654. 
36

 Šesták, M.; Tejchman, M.; Hladíková, L.; Hladký, L.; Pelikán, J. Dějiny jihoslovanských zemí, Nakladatelství 
Lidové noviny, Praha 1998, s. 653 až 654. 
37

 Der Fischer Weltalmanach ‘94, Fischer Taschenbuch Verlag, Frankfurt am Main 1994, s. 506. 
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Na pravolevém spektru lze tento subjekt obtížně zařadit, jeho stoupenci byli spíše shlukem 
několika názorových proudů a v Makedonii je spojovala právě pouze snaha o zachování 
Jugoslávie. Když se uchování federace nezdařilo, Svaz brzy pozbyl své opodstatnění. 
Postupně se od něj poslanci oddělovali a vytvářeli zárodky několika, ideologicky velmi 
odlišných stran, o nichž bude zmínka níže. 
 
Socijalistiska Partija na Makedonija (Socialist Party of Macedonia), SPM. Levicová strana, 
odštěpená v září 1990 od SKM. Od SKM se lišila tím, že rozhodně odmítala provést svou 
transformaci a katarzi. Předseda: Lubisav Ivanov. 
 
Výsledné linie vypadaly následovně (i když to není úplně přesné): 
 
pravolevá 
 

zcela vlevo SPM SKM PDP VMRO-
DPMNE 

SRS zcela vpravo 

 
linie etnické snášenlivosti 
 

nejradikálnější VMRO SPM/SKM PDP SRS nejumírněnější 
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I. VOLEBNÍ VÝSLEDKY: PARLAMENTNÍ VOLBY LISTOPAD/PROSINEC 1990:38 
 
Parlament (Sobranie, Skupština) se skládá ze 120 křesel v jediné komoře. V letech 1990  
a 1994 se do něj volilo většinovým systémem, ve dvou kolech do 120 jednomandátových 
obvodů. Volební perioda byla a je 4 roky. 
 

strana mandáty 

VMRO-DPMNE 31,01% voličských hlasů (238 367 voličů) 38 

SKM 31 

PDP 25 

SRS 19 

ostatní (včetně SPM) 7 

 
I. KABINET (I. KOALICE): VMRO-DPMNE + SKM (LEDEN – BŘEZEN 1991) 
 
V prvních relativně svobodných volbách, které se v Makedonii uskutečnily v listopadu  
a prosinci 1990, nezískala žádná ze stran v parlamentu absolutní většinu. To bylo také 
jediným důvodem, proč se vztahy mezi oběma hlavními národy v zemi nevyhnaly na ostří 
nože.39 
 
VMRO-DPMNE, pověřená sestavením vlády, neměla dost sil na to, aby vládla sama (a mohla 
tak v plném rozsahu uskutečnit svůj protialbánský program) a musela se uchýlit ke 
koaličnímu řešení. Obrátila se na svého dosavadního rivala, SKM. VMRO-DPMNE a SKM si 
přitom nedovolily nazvat svou spolupráci „koalicí“, ale presentovali ji jako „dohodu  
o obsazení nejvyšších státních funkcí“. K tomuto kroku došlo skutečně bez velké chuti z obou 
stran, vysloveně „z rozumu“. Početní poslanci PDP totiž oběma hlavním stranám 
znemožňovali utvořit vládu samostatně. Dohodou mezi oběma stranami bylo i zvolení 
prezidenta Kiro Gligorova, člena SKM (zvolen v lednu 1991). Viceprezidentem se stal vůdce 
VMRO-DSMNJ Georgijevski. 
 
Je otázkou, jak tuto první koalici (dohodu) definovat. Obě strany ve sněmovně 69 křesel ze 
120. Jedná se o minimální koalici, jak ji definovali VON NEUMANN a MORGENSTERN, která 
nezahrnuje žádnou stranu nevíc, než je potřebné vítězství. Je to i minimální koalice taková, 
jak ji vidí LEISERSON (spojily se raději dvě strany silné, než jedna silná a dvě slabé, aby bylo 
dělení křesel mezi dva subjekty jednodušší; pokud by se VMRO-DPMNE spojila spíše se SRS  
a SPM, dala by za pravdu názoru GAMSONA o tom, že silná strana se pro spolupráci spojí 
raději se dvěma menšími stranami než s jednou silnou, aby mohla své menší souputníky lépe 
ovládat).  
 
Neplatí zde RIKEROVA vize o tom, že se spojí jedině ty strany, které budou mít k nadpoloviční 
většině zároveň co nejméně poslaneckých křesel. Znamenalo by to totiž chtít vytvořit spojení 
                                                           
38

 Šesták, M.; Tejchman, M.; Hladíková, L.; Hladký, L.; Pelikán, J. Dějiny jihoslovanských zemí, Nakladatelství 
Lidové noviny, Praha 1998, s. 654. 
ВМРО – ДПМНЕ. http://www.vmro-dpmne.org.mk 
39

 Šesták, M.; Tejchman, M.; Hladíková, L.; Hladký, L.; Pelikán, J. Dějiny jihoslovanských zemí, Nakladatelství 
Lidové noviny, Praha 1998, s. 654. 



Ochrana & Bezpečnost – 2016, ročník V., č. 4 (zima), ISSN 1805-5656 
Mgr. Oldřich Krulík, Ph.D., Stranicko-politický systém Republiky Makedonie mezi lety 1990 – 1998 (2016_D_06) 

 
21 

 
Vydává: Ochrana a bezpečnost o. s., IČ: 22746986 

Lamačova 825/11, 152 00 Praha 5, http://ochab.ezin.cz, ochab@email.cz 

VMRO-DPMNE s PDP, tedy slavo-makedonských nacionalistů s Albánci, terči jejich 
nenávistné rétoriky (která tehdy vlastně tvořila jediný hmatatelný bod jejich programu).  
K tomuto řešení situace v Makedonii (tehdy a za této konstelace) ještě neuzrála. 
 
Vzniklé spojenectví přitom je i není „minimal winning connected coalition“, tak jak ji chápe 
AXELROD. Není ji na spektru pravolevém (kde by to opět znamenalo nutnost spojení VMRO-
DPMNE a PDP, ale je jí na spektru etnické ne/snášenlivosti. 
 
II. KABINET: ÚŘEDNICKÁ VLÁDA BŘEZEN 1991 – ČERVENEC 1992 (SKM za tiché podpory PDP) 
 
Rozpory mezi oběma stranami na sebe nedaly dlouho čekat. Socialistický president Gligorov 
odmítl pověřit člena VMRO-DPMNE vytvořením vlády a s podporou menších stran, včetně 
PDP, se mu při hlasování o důvěře podařilo v březnu 1991 prosadit úřednickou vládu 
(Kljusev). VMRO-DPMNE nato přešla do opozice a Georgijevski resignoval na post 
vicepresidenta. 
 
Podle řady komentátorů to byla pro zemi spása, protože tehdejší názory a projevy VMRO-
DPMNE hrozily, pokud by strana zůstala déle ve vládě, že by přinesly rozpad země či 
občanskou válku, stejně jako ještě větší zhoršení vztahů Makedonie s většinou sousedních 
zemí. 
 
V tomto jeden a půl roku trvajícím mezidobí došlo k důležitému vývoji stranického systému. 
Jednou z těchto změn bylo přejmenování SKM. Postkomunisté ze SKM se poměrně úspěšně 
dokázali transformovat v moderní levicovou stranu. SKM sám sebe na svém desátém 
kongresu 21. dubna 1991 přejmenoval na Socijaldemokratskiot Sojuz na Makedonija (Social 
Democratic Alliance of Macedonia, Sozialdemokratische Allianz und Partei der 
demokratische Erneuerung), SDSM. SDSM presentuje duben 1991 jako čas svého zrodu  
a 10. kongres SKM považuje za svůj 1. kongres. Strana je pozorovatelem v rámci Socialistické 
internacionály a usiluje o plné členství v této organizaci. Předsedou SDSM byl zvolen Branko 
Crvenkovski. Znovuzvolen r. 1995 
 
Další změnou byl pozvolný rozklad SRS, který se rozpadem SFRJ změnil ve stranu bez 
opodstatnění. Jeho poslanci se postupem času přihlásili k jiným (mimoparlamentně 
vzniklým) stranám, zejména pak k Liberální straně. 
 
Liberalna Partija (Liberal Party), LP. Vůdce: Stoyan Andov. LP byla založena v říjnu 1990 fúzí 
části SRS a Mladé demokratické pokrokové strany (Young Democratic Progressive Party)  
a postupně k ní přešel velký díl poslanců zvolených za SRS. Tato strana je někdy zvána 
„stranou podnikatelů“, stranou nejvíce protržní (v tom na SRS navazuje a ještě jeho protržní 
program prohlubuje a činí více realistickým). To je bezpochyby důvodem toho, že se jedná o 
nejbohatší (co se stranické pokladny týče) ze všech makedonských stran. 
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III. KABINET (II. KOALICE): SKM (SDPM) + PDP + LP + SPM (1992-1996) 
 
Počátkem července 1992 vyslovil parlament nedůvěru Kljusevově vládě. Nový koaliční 
kabinet zformoval představitel SDSM Branko Crvenkovski. Do vlády vstoupili kromě zástupců 
levicových a centristických stran i představitelé PDP, kteří obsadili pět z dvaceti 
ministerských křesel. Jejich přímá účast na řízení státu alespoň částečně zmírnila nacionální 
napětí.40 
 
PDP si byla vědoma toho, že i když SMPM není ve vztahu k Albáncům příliš vřelá, přeci jenom 
bylo spojenectví s ní mnohem lepší, než riskovat vládu VMRO-DPMNE. I SPSM nebyla prosta 
nacionálních a protialbánských hesel a rovněž zásadně odmítala možnost albánské 
samosprávy, ale ve srovnání s VMRO-DPMNE byla pro Albánce menším zlem. Dokonce 
i nepokoje v listopadu 1993, kdy byl odhalen pokud jednoho křídla PDP o odtržení 
severovýchodních regionů a jejich připojení k Albánii, spolupráci SDSM a PDP neukončily. 
A to i přesto, že v rámci potření iredenty byl zatčen ministr obrany (člen PDP) a nahrazen 
slavo-makedonským politikem.41 Svými umírněnými postoji a kooperativním vystupováním 
koalice s postkomunisty v čele postupně získala sympatie v zahraničí. Představitelé 
významných západních zemí pochopili, že bez ohledu na komunistickou minulost většiny 
členů makedonského vedení představuje za dané situace Crvenkovského administrativa 
nejpřijatelnější z nabízejících se alternativ. V případě jeho nahrazení vládou kontrolovanou 
nacionalistickou pravicí by se totiž nepochybně vyostřilo národnostní napětí uvnitř země  
a dále by se zhoršily vztahy s Řeckem, Srbskem a Albánií.42 
 
Tato koalice rozhodně nebyla „minimální vítěznou koalicí“, v žádném smyslu slova, tak jak by 
ji chápal některý z výše uvedených politologů. Ve svém zenitu toto uskupení zahrnovalo 
zhruba 80 poslanců ze 120-člené sněmovně. Bez SDM nebo LP (i když ale ne bez obou těchto 
stran) se mohla obejít. Jednalo se o širokou koalici, důvody jejíhož vzniku byly nabíledni. 
Makedonie byla zmítána řadou obrovských problémů zahraničně-politického a ekono-
mického typu (embargo Řecka, válka ve zbytku bývalé Jugoslávie). Potřebovala proto více 
než „co nejekonomičtější“ rozdělení křesel zajištění stability a dostatečné hlasovací reservy. 
Přítomnost PDP ve vládě byla nutná nejen pro dosažení nadpoloviční většiny poslanců (bez 
PDP by to nešlo, SDSM musela oslovit buďto PDP nebo VMRO-DPMNE, a VMRO-DPMNE byla 
pro ni po předchozím neúspěšném pokusu o spolupráci nepřijatelná), ale i pro zajištění klidu 
v etnicky rozdělené zemi. Můžeme to považovat za náznak „konsociačního“ jednání, kdy 
jeden etnický segment má svou catch-all party, která je jeho mluvčím v celé šíři, a jehož účast 
na vládě je nezbytná pro udržení integrity země. 
 
Tato koalice beze změn přetrvala i po druhých volbách – v roce 1994 – a dokonce svou pozici 
ještě posílila. 
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II. VOLBY (PRVNÍ PO ROZPADU SFRJ), 16. X. 1994 (II. KOLO, 30. X. 1994):43 
 
O křesla v parlamentu se v těchto volbách ucházelo celkem 60 stran. Nejdůležitějším 
subjektem z nich byla před/volební koalice – Aliance pro Makedonii, jež byla jednotnou 
kandidátkou SDSM, LP a SPM. Aliance byla vytvořena s cílem vytvořit sílu, která by úspěšně 
konkurovala volební síle spojenectví VMRO-DPMNE, DP a další strany Hnutí pro 
celomakedonské aktivity (Movement for All-Macedonian Action), MAAK (mající 
konzervativní program). Ačkoli se předpokládalo po volbách pokračovat ve stejné koalici  
i v dosavadní spolupráci s PDP, PDP se členem Aliance pro Makedonii nestala. Pro obě strany 
– slavo-makedonskou i albánskou by to již bylo „příliš“ a obě strany se obávaly, že by tímto 
krokem přišly o velkou část svých tradičních voličů, kteří měli etnicky nesnášenlivé názory  
(a kteří měli mít takto „naději“ že po volbách k obnově spolupráce nedojde). 
 
Záměr Aliance skutečně vyšel. VMRO-DPMNE se v I. kole voleb nepodařilo získat ani jeden 
mandát a stejně tak presidentem země byl v souběžných volbách zvolen hned v I. kole 
(16. X. 1994) favorit Aliance. Byl jím staronový kandidát Gligorov, který obdržel 52 % 
voličských hlasů (protikandidát za VMRO-DPMNE, Georgievski, získal pouhých 14 %). 
 
Nespokojenost s výsledky I. kola vedla VMRO-DPMNO, DP a MAAK k tomu, že společně 
konstatovali manipulaci s volebními výsledky a II. kolo voleb bojkotovali. II. kolo voleb tak 
dopadlo naprosto pro Alianci. Ač – nebo právě proto – že se ho účastnilo jen 35 % 
oprávněných voličů. Volební komise i zahraniční pozorovatelé veškeré námitky o neplatnosti 
voleb odmítli a volby uznaly. Přitom je ale fakt, že přístup k médiím (a přístup médií k ní) 
měla opozice ve srovnání se stranami vládní koalice o poznání ztížen.44 
 
Volby dopadly následovně: 
 

Strana mandáty (celkem 120) 

VMRO-DPMNE -  

SDSM  58 

PDP 9 

NDP 2 

LP 29 

DP 1 

SPM 8 

PCERM 1 

DPTM + SDAM 1 

SDPM 1 

nezávislí kandidáti 7 

 
Aliance pro Makedonii (Alliance for Macedonia) získala 95 křesel a PDP křesel 9. 
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Další dosud nezmíněné strany, které získaly mandáty, byly tyto: 
 
Demokratska Partija na Makedonija (Democratic Party of Macedonia, centrist), DP. 
Umírněná strana, stojící na pravolevém spektru někde mezi VMRO-DPMNE a LP. Etnicky  
o trošičku více umírněná než VMRO-DPMNE (a její smířlivost se časem víc a víc prohlubovala, 
stala se jednou z mála stran, kterou volili jak Slavo-Makedonci, tak Albánci). Spolu s VRMO-
DPMNE bojkotovala II. kolo voleb a tak získala jen jedno křeslo (z kola prvního). Předsedou je 
Petar Gosev. 
 
Socijaldemokratska Partija na Makedonija (Social Democratic Party of Macedonia), SDPM. 
Sociální demokraté. 
 
Narodna Demokratska Partija (People's Democratic Party), NDP. Albánská strana založená 
roku 1990. Předseda: Iljaz Halimi.45 Její nástup znamenal konec monopolu PDP na albánské 
hlasy. Znamenal i obrovské tříštění sil albánských voličů a ve většinovém (byť dvoukolovém) 
systému i obrovský pokles zisku poslaneckých křesel Albánců (r. 1990 25 křesel, 1994: 11), 
protože při nejednotě Albánců získala mnohá dosavadní albánská křesla jiné subjekty, hlavně 
LP (kterou podobně jako DP volili jak Slavo-Makedonci, tak Albánci). 
 
NDP byla ve své rétorice o mnoho radikálnější než PDP. Postrádá umírněné křídlo (to zůstalo 
v PDP) a požadovala například:  
 

 zamezit pokračujícímu diskriminování Albánců ve státních službách, v přístupu ke 
vzdělání, a tím i v zemi vůbec; 

 federalizace země (případně odtržení od Makedonie a připojení okolí Tetova k Albánii); 

 dát Albáncům statut druhého státního národa. 
 
Partija za Celosna Emancipacija na Romite vo Makedonija (Party for the Total Emancipation 
of Romanies in Macedonia, The Party for the Complete Emancipation of Romanies in 
Macedonia), PCERM. Romská strana. 
 
Demokratska Partija na Turcite vo Makedonija (Democratic Party of Turks in Macedonia), 
DPTM. Strana turecké menšiny. 
 
Stranka na Demokratska Akcija na Makedonija (Party for Democratic Action of Macedonia, 
Party of Democratic Action – Islamic Path), SDAM. Výhonek bosenské Strany demokratické 
akce Alii Izetbegoviče, populární mezi Turky a Bosňáky v Makedonii. 
 
Jak již bylo řečeno, u moci se udržela stejná koalice jako před volbami. Držela 104 ze 120 
křesel ve sněmovně (Aliance 95 + PDP 9). Složení vlády bylo identické jako před volbami, 
stejné strany držela stejná ministerstva (LP měla například své „tradiční“ ministerstvo 
zahraniší, hospodářství a zdravotnictví), pět křesel zůstalo reservováno pro Albánce (PDP). 
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SDSM nepodlehla lákadlu vládnout sama (stačilo by jí k tomu přesvědčit třeba jen 3 nezá-
vislé kandidáty), nebo vytvořit „nejekonomičtější“ koalici se SPM, a uchovala dosavadní 
koalici beze změn. Stabilita země se ukázala bát nadevše. 
 
Síla koalice ve státním stroji byla taková, že v tomto období došlo k ohromnému prorůstání 
členů koalice se státními funkcemi. Tyto 4 strany si velmi velkoryse rozdělily dotace 
a důležité posty. Můžeme s klidným svědomím hovořit o určité „kartelizaci“ státu. 
 
SDSM měla do roku 1998 své lidi ve vedení státní televize.46 LP měla v rámci koaličních 
ujednání svého člověka v čele MRTV, spojené státní správy pro rozhlas a televizi. Deník 
Liberální strany získal státní podporu a jeden čas vycházel jako příloha největšího listu  
v zemi, deníku SDSM, Nova Makedonija.47 
 
Albánský tábor ve vládě (PDP), ač byl velmi oslaben (místo někdejších 25, už jen 9, a poté, co 
se od PDP odtrhli 4 její poslanci a založili novou stranu, už jen 4 křesla), dokázal pro svůj 
národ zajistit mnohé kulturní výhody (velký prostor v televizi a rozhlase, dotace pro albánský 
tisk, atd.). Albánský deník Flaka e vlazerimit vychází denně v nákladu 5 000 výtisků. Se státní 
podporou (kompletně financováno státem) vycházel denně, místo dosavadní frekvence 
3 krát týdně (i když má někdy problémy jak zaplnit stránky).48 
 
Opozice měla naproti tomu se svou presentací v médiích potíže. Tím, že sama sebe vyřadila 
z parlamentu, se notně oslabila. VMRO-DPMNE neměla dostatek peněz na financování 
vlastních novin. Nakloněny jí byly jen málokteré listy, například deník Delo (o nákladu 5 000 
výtisků), noviny Glas a týdeník Makedonsko Sonce. Tyto listy byly ale nezřídka stíhány státem 
podporovanými (a nekdy i iniciovanými) žalobami pro nactiutrhání (hanobení hlavy státu, 
atd.). U mnoha novinářů přitom nebyly restrikce zapotřebí, protože mají již z dob existence 
svazové Jugoslávie zakódovány základní principy sebecenzury. 
 
Rozhlas a televize byla pro VMRO-DPMNE a její spojence v období 1994-1998 zcela 
nedostupné, byly pevně v rukou provládních struktur. I nezávislé stanice se obávaly 
poskytnout nacionalistické straně prostor ve vysílání, aby na sebe neuvalily hněv vlády, 
schopné odebrat jim vysílací licenci (zákon o médiích z roku 1991 je šit vládním zásahům na 
míru).49 
 

 
PŘECHOD MEZI I. A II. KONSTELACÍ: 1996-1998 
 
Po dva roky (1994-1996) fungovala široká koalice, mající 104-100 křesel ze 120 členné 
sněmovny velmi hladce. Opozice byla mimo sněmovnu a čekala, až se dosavadní vládní 
garnitura časem zcela zdiskredituje. Pak doufala drtivě zvítězit a obsadit celý státní stroj. 
VMRO-DPMNE (a její spojenci: DP měla 1 křeslo a MAAK žádné) tak nebyla vůbec zastoupeni 
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ve sněmovně a rozhdola se přenést svou aktivitu do ulic. Příkladem mohou být masové 
demonstrace proti zřízení albánské university ve městě Tetovo, atd.50 
 
To by ale samo o sobě nestačilo k úspěchu. Doba 1996-1998 byla dobou mnohem více změn 
a posunů na politickém spektru: 
 
LP opustila koalici a vládu a spojila se s částí DP 
 
LP začala myslet dopředu a došla k názoru, že koaliční loď se potápí a její delší setrvání v této 
zprofanované koalici by jí mohlo uškodit a učinit v příštích volbách nezvolitelnou. Roku 1996 
se rozhodla koalici opustit a rázem zaujala místo jejího hlavního parlamentního kritika 
(kritika z korupce, atd., na které se LP do té doby 4 roky rovněž podílela). Ačkoli LP pozbyla 
svá ministerstva, ponechala si svou moc v médiích a její předseda Adnov až do r. 1998 
zastával funkci mluvčího parlamentu. 
 
Aby ještě vylepšila své image, rozhodlo se vedení LP nabídnout fúzi tradičnímu kritikovi 
SDSM, Demokratické straně (která volby 1994 bojkotovala a měla v parlamentu jen 1 křeslo). 
Jejich spojením v lednu 1997 vznikla Liberalno-Demokratska Partija (Liberal-Democratic 
Party), dále LDP. 
 
LP/LDP ale přesto neušla ohromnému oslabení, její voliči se masově přesmykli jinam. Mnozí 
členové DP, kteří s fúzí DP a LP nesouhlasili, si založili stranu novou, nazvanou Demokratska 
Alternativa (Democratic Alternative, centrist), DA. DA potom navázala na předchozí těsnou 
spolupráci DP s VMRO-DPME. 
 
Volby do místních zastupitelstev, listopad a prosinec 1996, znamenaly obrovský triumf 
opozice:51 
 
Jednalo se o vůbec první svobodné volby do obecních zastupitelstev od zavedení pluralitního 
systému v zemi. Podle nového zákona se počet samosprávných obcí ještě značně zvýšil:  
z 34 na 124, včetně Metropole Skopje, kde se volily radnice městských částí i primátor. 
Městská zastupitelstva se volila poměrným systémem, starostové a primátor systémem 
většinovým. 
 
VMRO-DPMNE pro tento účel postupovala v koalici s DP a MAAK, a spolu zvítězili ve  
29 (všech větších) městech.52 SDSM ovládla měst 31, ale jednalo se o menší destinace. 
Opozice se tak cítila velmi silná a chtěla vypsání předčasných voleb na rok 1997. Koalice ale 
odolala (i když už se jednalo v této době jen o spojenectví SDSM, SPM a PDP: 71 křesel ze 
120) a volby se konaly v normálním termínu, v roce 1998. 
Ekonomické obtíže odcizily mnoho obyvatel od SDSM 
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Rok 1997 a s ním spojené zrušení mezinárodních sankcí vůči Jugoslávii znamenal krach 
makedonské ekonomiky založené valnou měrou na pašování klíčových produktů do 
Jugoslávie. Důchody a sociální dávky byly dlouhou dobu vypláceny s velkým zpožděním. 
Zlepšení obchodní bilance se vláda snažila ne příliš úspěšně vyřešit dvacetiprocentní 
devalvací měny v červenci 1997.53 
 
Změna volebního systému a jiné problémy odcizily socialistům Albánce 
 
Po letech debat parlament v červenci 1998 přijal změnu volebního systému. Od té doby jsou 
členové parlamentu voleni směsí většinového (na jednomandátových okrscích vytvořeného) 
systému a systému poměrného hlasování (za použití d’Hondtovy formule). Z celkových  
120 křesel je jich 85 voleno dosavadním a 35 novým systémem. 
 
Nový systém měl znamenat větší zastoupení stran menších národnostních menšin 
v parlamentu. Ale ta skutečnost, že tímto způsobem se distribuuje jen 35 křesel ze  
120 znamená, že se ještě uchová schopnost parlamentu efektivně jednat a příliš se 
nefragmentovat. 
 
Námitky Albánských stran ohledně toho, že volební okrsky byly načrtnuty tak, aby co nejvíce 
snížily sílu albánských hlasů: na zvolení jednoho poslance podle nich stačí 16 000 hlasů 
slovanských Makedonců, ale už přinejmenším 20 000 hlasů Albánců. 
 
Vývoj v albánské části stranického spektra přitom začal již v roce 1994. Těsně po volbách 
roku 1994 došlo ve straně PDP ke krizi. Prubířským kamenem se stalo schválení zákona, 
podle něhož je k získání občanství Makedonie třeba patnáctiletý pobyt na území státu. 
Radikální albánské kruhy přitom požadovaly maximálně pětiletý pobyt. Hrálo se zejména  
o zhruba 20 000 běženců z Kosova, kteří pobývali v Makedonii v té době již zhruba 3 roky. Že 
by se jednalo o voliče albánských stran, bylo více než jasné, proto slavo-makedonské strany 
bez výjimky jejich naturalizaci chtěly všemožně oddálit. V této souvislosti čtyři poslanci PDP 
zformovali parlamentní skupinu (vedl ji Menduh Taci), čímž zviditelnili boj, který se ve straně 
odehrává mezi „mladším“ (Taci) a starším křídlem. Z Taciho parlamentní skupiny se brzy 
konstituovala nová politická strana PDPSH. PDP nadále zůstávala v zprofanované koaliční 
vládě a jejích zbylých 5 poslanců hlasovalo pro koaliční zákony. 
 
Další hektický vývoj v albánských stranách přinesla až doba těsně před volbami 1998.  
V albánské části politického spektra tak před volbami roku 1998 vznikly dvě koalice: PDP-DPA 
a PDPA-NDP. 
 
Nový spojenec PDP, Albanian Democratic Party (DPA) vznikla v červnu 1997 sloučením 
PDPSH (ostatně odštěpené od PDP) a Demokratické lidové strany Albánců, DPA. DPA 
považuje za nejlepší řešení albánské otázky v Makedonii odtržení albánských regionů od 
země. Vedoucím strany byl Arren Dzferi. DPA má o poznání „radikálnější“ image než PDP. 
Značně se zviditelnila demonstracemi za svobodné vyvěšování albánské vlajky při všech 
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příležitostech. Spojenectvím s ní se PDP chce zbavit image „zrádců“ albánské věci  
a konkurovat tak ještě o poznání radikálnějí koalici PDPA-NDP. (kterou mimo nám již známé 
NDP tvořila ještě Partija za Demokratski Prosperitet na Albacite (Democratic Prosperity 
Party of Albanians, Albanian minority), PDPA). Novinskou v programu PDP byla i politika 
zapojování žen do veřejných záležitostí (což není v albánské společnosti samozřejmost). 
 
Nová předvolební v roce 1998 rétorika VMRO-DPMNE posunula stranu značně do 
ekonomického i „etnického“ středu: 
 
Dne 13. února 1998 například předseda VMRO-DPMNE Georgievski (v rozhovoru pro 
bělehradský týdeník NIN) uvedl, že jeho strana se vynasnaží o budování co nejlepších vztahů 
ke všem sousedům. To bylo velké státotvorné nóvum. Dosud měla dobré vztahy jen  
k Bulharsku a Řecko, Srbsko a Albánii stále osočovala. 
 
Dne 11. dubna 1998 šokoval Georgijevski veřejnost tím, že se nechal slyšet, že „smrtící dech 
nacionalismu je osudovým nepřítelem všech zemí a obyvatel Balkánu“. Ještě o týden předtím 
by podobnou řeč od vedoucího nejnacionalističtější slavo-makedonské strany nikdo nečekal. 
 
VMRO-DPMNE rovněž kompletně změnila svůj postoj k „albánské otázce“. Georgijevski při 
řadě příležitostí hovořil o tom, že sice nebude spolupracovat s žádnou albánskou stranou, ale 
že není proti tomu poskytnout (po vyhraných volbách) ministerská křesla Albáncům  
z kandidátek jiných stran. Tím mířil směrem k DA, která měla ve svých řadách mnoho 
Albánců a byla tak jedinou větší stranou v zemi, která dokázala oslovit jako Slavo-
Makedonce, tak Albánce. 
 
Pro nadcházející volby tak došlo k přesnému vymezení sfér vlivu, VMRO-DPMNE 
nekandidovala v 17 okrscích na severozápadě země a přenechala je DA, schopné efektivně 
oslovit jak tamní Slavo-Makedonce, tak Albánce. Dosud VMRO-DPMNE v těchto regionech 
pořádala své nejvypjatější demonstrace, které nezřídka skončily bitkami mezi Slavo-
Makedonci a Albánci. 
 
SDSM se naopak posunula více nalevo a směrem k etnické nesnášenlivosti:54 
 
Posun více doleva v politice makedonských socialistů sehrál i ten fakt, že jednou z mála 
politických sil v Řecku, která se proti Makedonii nestavěla vysloveně negativně, byla tamní 
komunistická strana (CPG), jejíž emisaři byli často ve Skopje hosty. 
 
V hrůze předtuchy volební porážky SDSM, vida, že VMRO-DSMNS od svého nacionálního 
radikalismu ustoupila, chtěla získat její dosavadní etnicky „radikální“ stoupence a tak se 
těžiště nacionalistické rétoriky přesunulo mílovými kroky právě k SDSM. 
 
II. KONSTELACE – PO DVOU LETECH VÝVOJE VYPADALA STRANICKO POLITICKÁ MAPA ZEMĚ 
O POZNÁNÍ JINAK: 
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pravolevá linie 
 

zcela vlevo SMP SDSM albánské strany DA, VMRO-
DPMNE, LDP 

zcela vpravo 

 
etnická linie u Slavo-Makedonců 
 

nejradikál-
nější 

SDSM SMP VMRO-
DPMNE 

DA LDP nej-
umírněnější 

 
etnická linie u Albánců 
 

nejradikál-
nější 

DPA a NDP PDPA PDP DA LDP nej-
umírněnější 

 

Jediné dvě strany schopné zformovat (okolo sebe) vládu, byly i při všech těchto změnách 
nadále SDSM a VMRO-DPMNE, přičemž pozorovatelé ještě na počátku roku ani nenapadlo, 
že by VMRO-DPMNE mohla sdílet kabinet s albánskými stranami (či Albánci-jednotlivci). 
SDSM se ve vztahu k Albáncům přiznávaly obecně lepší vyjednávací schopnosti. To však již 
bylo minulostí. 
 
Stranou s největším koaličním potenciálem přitom byla bezpochyby DA. I když se její 
program takřka nelišil od programu LDP, tak získávala body tím, že nebyla spojena 
(zprofanována) účastí na předchozí vládě. Zároveň měla – jako LDP – ve svých řadách 
pragmatické politiky slavo-makedonského i albánského etnika. Jak záhy uvidíme, odtažitost 
DA od LDP se ukázala pro DA jako dobrý tah, LDP v boji ze zprofanovaností nepomohl (a spíše 
uškodil) i její tah společné kandidátky s albánskými stranami PDPA-NDP, a ve volbách 
propadla. DA oproti tomu triumfovala. 
 

 
III. VOLBY: 18. říjen A 1. listopad 199855 
 
O 85 křesel volených dvoukolovým většinovým systémem se ucházelo 635 kandidátů, 
nominovaných 28 politickými stranami, 8 koalicemi a 8 nezávislých kandidátů. O zbývajících 
35 křesel volených systémem poměrného zastoupení se ucházelo 595 kandidátů ze 
17 kandidátních listin. Kandidátky podalo 38 stran, přičemh mnoho z nich se pro tento účel 
spojilo do koalic. 
 
Již v rámci volební kampaně nebylo pochyb, že hlavními rivaly se stanou SDSM na jedné 
straně a spojenectví VMRO-DPMNE s DA na straně druhé. 
 
VMRO-DPMNE pro většinový díl sněmovny nastoupila v koalici s DA a Ligou za demokracii 
(souhrnně nazvané „Koalice pro změnu“ / „For Change“) – a uzavírá s nimi dohodu  
o následném rozdělení křesel – 65% pro VMRO, 33% pro DA a 2% pro Ligu za demokracii). 
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Pro díl sněmovny volený poměrným hlasováním strany nastoupily samostatně. Jejich volební 
agitace byla zaměřena do velké míry proti jejich hlavnímu rivalovi, SDSM, a to ať již šlo  
o témata domácí nebo zahraniční politiky. 
 
Z dosud nezmíněných stran v parlamentu figurují:56 
 
Demokratska Progresivna Partija na Romite od Makedonija (Democratic Progressive Party 
of Romanies in Macedonia), DPPRM. Romská strana. 
 
Sojuz na Romite od Makedonija (Union of Romanies in Macedonia), SRM. Romská strana. 
 

Strana %.  mandáty 

   

VMRO-DPMNE  28.1  49  

DA 10.7 13  

SDSM  25.1  27 

PDP + DPA 19.3  24 (14 PDP, 10 DPA) 

PDPA + NDP + LDP 7.0  4 

SPM 4.7  2  

PCERM + SRM + DPTM + SDAM -  1  

 
Prezident Gligorov pověřil sestavením nového kabinetu předsedu vítězné VMRO-DPMNE 
Gregorijevského. Koalice VMRO-DPMNE byla hotovou věcí, ale nyní, po volbách, kdy mohla 
být ztlumena protialbánská volební rétorika, pro řadu lidí překvapivě (i jako „zrádcově“) 
přizvalo vedení VMRO-DPMNE ke vládě i představitele albánských stran. 
 
Grigorijevski si uvědomil, že jeho kabinet by pouze s většinou 62 ze 120 křesel ve skopském 
parlamentu nemohl spolehlivě řešit všechny naléhavé otázky mladého státu. Získat alespoň 
alespoň jednu albánskou politickou stranu pro účast ve vládě bylo očividně nezbytné pro 
udržení albánského separatismu pod kontrolou. V průběhu října, poté co spolupráci odmítla 
DPA, se Georgijevskému podařilo přesvědčit koalici PDPA-NDP-LDP. Ač jsou tato v této 
koalici obě čistě albánské strany (PDPA a NDP) vlastně velmi radikální ve smyslu 
nekompromisního vyžadování práv pro Albánce v Makedonii, křesla ve vládě pro ni byla 
natolik lákavou nabídkou, že na spolupráci nakonec kývla. 
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Vláda nakonec vypadá takto: 57 
 

 VMRO-DPMNE: 14 ministerských křesel. 

 DA: 8 křesel. 

 PDPA-NDP-LDP: 4 křesla (tedy tolik, kolik má i poslaneckých křesel). 
 
Celkem má tato koalice 66 poslaneckých křesel. 
 
Zvláštností nového kabinetu je vysoký počet ministrů. Počet členů vlády zvyšují především 
ministři bez portfeje. Veřejným tajemstvím je, že tyto funkce vznikly pouze k naplnění ambicí 
jmenovaných ministrů. Rovněž počet resortů je vyšší, než je obvyklé v západní Evropě. Každý 
resort má své ministerstvo a blízké resorty nejsou spojeny pod jednoho ministra.58 
 
** 
 
Tato konstelace je pokračováním toho, co jsem již řekl o široké koalici z období 1992-
1996/1998. Stabilita státu, ležícího v neklidném srdci Balkánu, podmíněná dostatečnou 
hlasovací reservou a přítomností alespoň jedné albánské strany ve vládě, je důležitější, než 
provoplánová „ekonomičnost“ co nejmenší koalice a dělení ministerských křesel mezi co 
nejmenší počet stran. Snaha o minimální koalici jakéhokoli střihu by se mohla ukázat 
v takto exponovaném a etnicky nejednotném státě velmi nebezpečným dobrodružstvím. 
Toho si jsou v současnosti vědomi i představitelé stran, které ve volbách zastávaly 
(v dávnější i bližší minulosti) velmi radikální a nekompromisní rétoriku (VMRO-DPMNE 
i NDP). Je velmi potěšující, že k sobě našly nakonec cestu. 
 

 
SHRNUTÍ 
 
Makedonie je stát, jehož politicko-stranický systém je velmi obtížně čitelný. Mnohé strany se 
dají jen těžko umístit na pravolevé spektrum. Spíše je pro ně určující jejich program etnicky 
uvozených kroků. A ani zde nemusí být vždy soulad s volební rétorikou, která je nezřídka 
velmi „radikální“ a následovnými povolebními dohodami, které jsou (naštěstí) velmi 
pragmatické. Snaha o stabilitu země a zdravý rozum nakonec vždy zvítězily nad etnickou záští 
a případnou snahou po „minimal winning coalition“. 
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ANNEX: KOMPLIKOVANÉ VZTAHY MAKEDONIE SE SOUSEDY I JINÝMI STÁTY 
 
ŘECKO 
 
Po roce 1945 byla více než dvousettisícová makedonská komunita v Řecku vystavena 
brutálnímu asimilačnímu tlaku. Neměla žádná menšinová práva, její příslušníci byli oficiálně 
označováni za slavofonní Řeky. V době rozpadu Socialistické federativní republiky Jugoslávie 
se řecká vláda začala obávat, že vznik samostatného makedonského státu by mohl povzbudit 
emancipační úsilí makedonské minority v Řecku.59 
 
Athény ... kombinovaly politické vydírání s ekonomickým nátlakem. Čas od času zadržovaly 
část makedonského importu, který směřoval do země především přes řecké přístavy, Zvláště 
tíživé bylo přerušení dodávek ropy ze soluňského přístavu v polovině srpna 1992. Teprve po 
čtyřech měsících řecká vláda na nátlak svých partnerů v Evropské unii blokádu uvolnila.60 
 
Žádost Makedonie o mezinárodní uznání byla – stejně jako u jiných republik rozpadávající se 
Jugoslávie – posuzována tzv. Badinterovou komisí Evropské unie. Ta 14. ledna 1992 
konstatovala, že pouze Slovinsko a Makedonie splňují ze všech post-jugoslávských republik 
podmínky na mezinárodní uznání. Ale kvůli protestu Řecka se Evropská unie rozhodla raději 
Makedonii neuznat.61 
 
Řecku se nelíbil (a nelíbí) název země a vlajka s Vergilským sluncem. 
 
Změna názvu země, změna vlajky a oficiální proklamace vlády ve Skopje o neměnitelnosti 
hranic svého státu jsou řecké podmínky k uznání existence státu, který si zatím z pracovních 
důvodů nazveme přeci jenom Makedonie.62 
 
Makedonie proto dlouho nemohla vstoupit do mezinárodních organizací.63 
 
Nejvýznamnější úspěch, kterého Grigorovova a Crvenkovskeho administrativa dosáhla během 
let 1993-1995 bylo zásadní zlepšení mezinárodního postavení země. Makedonská vláda 
vystupovala v zahraniční politice záměrně nekonfliktně, snažila se řešit sporné problémy 
kompromisem. V okrajových záležitostech byla připravena k ústupkům. V zásadních otázkách 
však důsledně hájila základní národní zájmy. Díky této obratné politice se jí postupně 
podařilo prolomit vnější izolaci země a začlenit Makedonii do mezinárodního společenství. 
Záhy po vyhlášení samostatnosti Makedonie uznaly její nezávislost a suverenitu Bulharsko, 
Turecko, Chorvatsko a Slovinsko, které tímto krokem sledovaly především vlastní zájmy. První 
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významný úspěch znamenalo formální uznání ze strany Ruska v srpnu 1992. Moskva přitom 
akceptovala i oficiální název Makedonská republika. 
 
V průběhu let 1992-1993 se stal oficiální název makedonského státu předmětem mnoha 
veřejných jendání i tjaných konzultací. Mezinárodní zprostředkovatelé, kteří se snažili vyhovět 
kapricióznímu postoji Řecka, nabízeli například termíny Slavomakedonie, Republika Skopje, 
Vardarská republika, Nová Makedonie či Republika Makedonie (Skopje). Ani na jednom  
z těchto názvů se však Makedonie s Řeckem neshodly. 
 
Na jaře roku 1993 se mezinárodní izolaci země konečně podařilo prolomit. Rada bezpečnosti 
Organisace spojených národů několik týdnů projednávala opakovanou žádost Makedonie  
o vstup do Organisace spojených národů a nakonec doporučila její přijetí. Problém názvu 
státu řešila šalamounsky. Navrhla, aby pro potřeby Organisace spojených národů byl nový 
stát prozatímně označován jako Bývalá jugoslávská Republika Makedonie. Do vyřešení sporu 
o státní symboly neměla být na půdě Organisace spojených národů vyvěšována makedonská 
vlajka. Vláda ve Skopji nejdříve kompromis odmítla. Po několika týdnech však tento návrh 
– bez ohledu na bouřlivé protesty nacionalistické opozice – akceptovala. 18. dubna 1993 byla 
Makedonie přijata do Organisace spojených národů.64 
 
Vstup země do Organisace spojených národů byl – bez ohledu na obskurní název země – 
odrazovým můstkem jednak ke vstupu do dalších renomovaných mezínárodních organisací 
(často agentur a programů Organisace spojených národů – UNICEF, Mezinárodní měnový 
find, BERD, Světová banka atd.), jednak k uznání suverenity nového státu ze strany klíčových 
zemí světa. V průběhu roku 1993 navázaly s Makedonií diplomatické vztahy mj. tyto země: 
Německo, Spojené království, Francie, Japonsko a kontinentální Čína.65 
 
Když ale Makedonie učinila ústupky (změnila svůj název a vlajku) a byla v dubnu 1993 přijata 
do Organisace spojených národů a uznána velkým množstvím států světa, nezbylo 
izolovanému Řecku než zmírnit svůj protimakedonský kurs. Premiér Mitsotakis odvolal 
radikálního ministra zahraničí Samarase a situace se poněkud zkonsolidovala. Systémová 
krize v Řecku ale i tak vedla k předčasným volbám, v nichž zvítězila Papandreova socialistická 
strana (PASOK). Jedním z důvodů porážky Mitsotakovy pravice bylo i to, že se podle voličů 
chovala příliš vstřícně k Makedonii. 
 
Papandreas nasadil od počátku své vlády velmi ostrý protimakedonský kurs. Normalizoval 
vztahy s Albánií a soustředil se na řecko-makedonskou hranici. Zde nařídil 17. února 1994 
obchodní blokádu a zakázal makedonským subjektům používat přístav v Soluni. Tento 
bezprecendentní postoj šokoval všechny ostatní členy Evropské unie, kteří většinou právě 
v této době Makedonii uznaly za samostatný stát. 
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Kritika Řecka – tehdy předsedající země Evropské unie – byla spojena s pohrůžkami 
ekonomických postihů – a vedla v konečném důsledku a spolu s vývojem mezinárodní krize 
na Balkáně, k ukončení blokády.66 
 
Vstup Makedonie na mezinárodní scénu velmi podráždil Řecko. Tamní Papandreova vláda, jíž 
nebyl nacionalismus ani trochu cizí, se prostřednictvím nátlaku na malého severního souseda 
snažila oslabovat vlastní vnitropolitické problémy. V polovině února 1994 se rozhodla 
k bezprecedentnímu kroku. Uzavřela svůj konzulát ve Skopji a zároveň vyhlásila úplné embarg 
na ochod s Makedonií. Zakázala dokonce i tranzit zboží směřujícího do této země. Těžko 
zdůvodnitelné, svým charakterem až hysterické opatření vlády v Athénách se setkalo se 
všeobecnou kritikou. Postup Papandreovy vlády odsoudily i země Evropské unie ... Všechny 
pokusy Evropské unie a zvláštního zmocněnce Organisace spojených národů Cyruse Vance 
o kompromisní řešení sporu však skončily neúspěchem. 
 
Teprve od podzimu 1995 se vztahy mezi Řeckem a Makedonií začaly pozvolna oteplovat.  
13. září 1995 se obě země po několikatýdenním zákulisním jednání, které proběhlo za 
amerického zprostředkování v New Yorku, dohodly na uvolnění napětí. Makedonie poněkud 
pozměnila státní vlajku a oficiálně prohlásila, že uznává státní hranice. Řecko odvolalo 
ekonomickou blokádu a uznalo stát pod názvem Bývalá jugoslávská republika Makedonie.67 
 
I potom ale mezi Makedonií a Řeckem trvala oboustranná nedůvěra. Řecko dodnes považuje 
(a nazývá) Makedonii za republiku Skopje.68 
 
Egejští Makedonci (na 3 500 jih je v Česku na Slovensku v exilu) se nemohou vrátit domů bez 
toho, aby si dali pořečtit své jméno a posílali děti do řeckých škol.69 
 
BULHARSKO 
 
Zdálo by se nejvstřícnější soused Makedonie. Uznal jakoprvní nezávislost a suverenitu 
Republiky Makedonie, bez výhrad, 15. ledna 1992.70 
 
Bulharský přístup však rozhodně nebyl prost egoismu. Po vypuknutí politické krize 
v Socialistické federativní republice Jugoslávie oživly v Sofii nikdy nezapomenuté programy na 
připojení Makedonie k bulharskému státu, které vycházely z koncepce, že Makedonci jsou 
součástí bulharského národa ... 
 
Všechny hlavní bulharské politické směry však tuto doktrínu hájily i po roce 1992. Při uznání 
nezávislosti Makedonie dala vláda v Sofii otevřeně najevo, že považuje Makedonce za jednu 
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z větví Bulharského národa, makedonštinu za bulharské nářečí a Republiku Makedonii za 
druhý bulharský stát. Neskrývala přání sjednotit v budoucnu oba státy. 
 
Vedení ve Skopji reagovalo na vstřícné kroky Bulharska, které byly pro Makedonii mnohem 
nebezpečnější než hegemonistický nátlak Řecka, velmi obezřetně. Bulharský návrh na 
spolupráci neodmítlo a využívalo bulharské pomoci při prolomení mezinárodní izolace. 
K nabídkám na sblížení obou států se však chovalo velmi zdrženlivě. Příliš nepodporovalo 
ekonomickou spolupráci a přes verbální prohlášení nijak nespěchalo se zlepšením dopravního 
spojení s Bulharskem. Dalo současně jasně najevo, že popírání makedonské národní identity 
by vedlo ke zhoršení vzájemných vztahů. Při oficiální návštěvě Sofie v dubnu 1994 předvedl 
prezident Kiro Gligorov, že Makedonie míní tato prohlášení naprosto vážně. Odmítl tehdy 
podepsat oficiální dokumenty – včetně protokolu o hospodářské pomoci Makedonii – neboť 
neobsahovaly konstatování, že jedna verze je vyhotovena v makedonském jazyce.71 
 
Velkobulharský program, nenašel v makedonské – a přísně vzato ve větší míře ani v bulhar-
ské – společnosti odezvu. V makedonském stranickém spektru tuto možnost zastávala 
– mimo jednoho z křídel VMRO-DSMNJ – jen nevýznamná Strana pro lidská práva.72 
 
Od roku 1996, od zrušení mezinárodních sankcí proti Jugoslávii po skončení bosenské války, 
Skopje posilovala své hospodářské vazby na Bělehrad. S novou vládou ale možná přijde 
změna. Předáci VMRO-DSMNS mají tradičně dobré vztahy s politickými kruhy v Sofii. 
V Bulharsku dokonce působí obdobná organizace Vnitřní makedonská revoluční organizace 
a Svaz makedonských sdružení. Bulharská vláda vyjádřila nad volebním vítězstvím VMRO-
DSMNS a Demokratické alternativy nadšení. Velké sympatie má nová makedonská vláda také 
mezi bulharským obyvatelstvem. Dá se očekávat všestranná pomoc Bulharska při 
prolamování izolovanosti Makedonie a sblížení obou států. Rozhodně však nepřipadá v úvahu 
jakékoliv sblížení státoprávní, například vytvoření velké konfederace. Sofie je ale připravena 
pomoci Makedonii vybudovat rovnoprávné postavení vedle Řecka, Jugoslávie a Albánie. 
Zklamání nad vývojem v posledních měsících prožívá Bělehrad.73 
 
SRBSKO 
 
Srbská komunita zde žije homogenněji pouze v nevelké příhraniční oblasti se Srbskem, jinak 
je rozptýlena po celé zemi. Existuje mnoho smíšených manželství a osob s nejasnou 
makedonsko-srbskou smíšenou identitou. K projevům separatismu ze strany Srbů nedošlo. 
 
Ač to ještě na sklonku roku 1991 tak nevypadalo, v únoru 1992 podepsal Kiro Gligorov  
s jugoslávským ministrem obrany Blagoje Adžićem dokument o hladkém odsunu svazové 
armády z teritoria republiky. Datem definitivního stažení měl být 15. duben, ale nakonec 
stahování skončilo už v posledním týdnu měsíce března. 
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Hranice mezi Srbskem a Makedonií, do té doby ne zcela přesně vymezena, byla obosutraně 
přijatým způsobem upřesněna.74 
 
Relativně příznivou atmosféru kontaktů obou zemí výrazněji neovlivnily ani nacionalistické 
kruhy v Bělehradě, které zpochybňovaly existenci makedonského národa. Do jejich kampaně 
se zapojila i ortodoxní církev v Srbsku, která nikdy neuznala v roce 1961 proklamovanou 
samostatnost Makedonské pravoslavné církve.75 
 
Úzká makedonsko-srbská spolupráce pokračovala i po vyhlášení sankcí Organisace spojených 
národů proti Jugoslávii v květnu 1992. Makedonie se k embargu připojila pouze slovně, 
v realitě k žádnému většímu omezení obchodu nedošlo. 
 

 makedonská a srbská socialistická reprezentace si byla personálně blízká z dob jugo-
slávské aparátčické minulosti; 

 obě země měly strach z albánské secese; 

 pro Makedonii by zapojení se do embarga znamenalo katastrofální ekonomický pokles.76 
 
Po vyhlášení sankcí proti Svazové republice Jugoslávie proto Makedonie lavírovala. Formálně 
se připojila k mezi-národnímu společenství. Oznámila, že přerušuje se Svazovou republikou 
Jugoslávií ekonomické vztahy, Obchod mezi oběma zeměmi ve skutečnosti nijak nezeslábl, 
jeho objem se naopak zvýšil. Srbsko získávalo z Makedonie mnohem více či méně tajně 
životně důležité suroviny a výrobky. Dodávky zboží a zprostředkovávání tranzitu bylo pro 
Makedonii velmi výhodné, neboť si za své dodávky a služby mohla účtovat exkluzivní ceny. 
Sankce proti Svazové republice Jugoslávie tak nepochybně přispěly k posílení makedonského 
hospodářství, které se těžko vypořádávalo nejen s řeckou blokádou, ale i s problémy 
souvisejícími s přechodem od socialistické k tržní ekonomice. 
 
Makedonie profitovala z mezinárodní ostrakizace Srbska i jiným způsobem. Dosti pokrytecky 
varovala mezinárodní společenství, že účast na sankcích proti Svazové republice Jugoslávii jí 
působí ohromné ekonomické ztráty. Vláda ve Skopji se obrátila na západní země se žádostí 
o hospodářskou pomoc. Zároveň ale naléhala, aby se snažily zeslabit ekonomický nátlak 
Řecka na Makedonii. Tyto apely se neminuly účinkem. Státy Evropského společenství se 
zalekly možného hospodářského kolapsu Makedonie. V prosinci 1992 poskytla Evropská unie 
Makedonii pomoc ve výši 100 milionů EUR. Od druhé poloviny roku 1992 začaly západní země 
rovněž přehodnocovat své postoje k řecko-makedonskému sporu.77 
 
Ke stabilizaci mezinárodního postavení Makedonie a k zvýšení její bezpečnosti ovšem 
paradoxně přispělo i odhalení, že většina zboží, na něž bylo uvaleno embargo, přichází do 
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Srbska přes její území. Na obvinění z porušování závazné rezoluce Rady bezpečnosti 
Organizace spojených národů reagovala vláda ve Skopji námitkou, že nemá ke kontrole 
hranic se SRJ dostatečné vojenské a policejní síly ani finanční prostředky. V této souvislosti 
navrhla, aby na hranicích byla rozmístěna vojska Organizace spojených národů, která by 
dohlížela na dodržování zvláštního režimu. Žádost ovšem motivovaly zcela jiné příčiny, než 
kterými byla zdůvodněna. Vláda ve Skopji totiž doufala, že přítomnost vojsk Organizace 
spojených národů oslabí potenciálně nejvýbušnější zdroj napětí, který mohl přímo ohrozit 
i makedonskou státnost. Tímto problémem byly vztahy s albánskou komunitou v Makedonii 
a její případné separatistické snahy.78 
 
Republika Makedonie byla až do roku 1998 potenciálním spojencem Jugoslávie. Jugoslávský 
prezident Slobodan Milošević sice sympatizoval s Řeckem při jeho protimakedonské kampani, 
ale jeho země proti nezávislé Makedonii nikdy přímo nevystoupila. Srbsko-makedonský spor 
o neuznání nezávislosti se odehrává pouze na půdě ortodoxní církve, kde synod srbských 
patriarchů odmítl vznik samostatné makedonské pravoslavné církve a nadále považuje 
Makedonce pouze za etnickou skupnu nedělitelného srbského národa. Tak situaci vidí také 
někteří radikálové ze srbských nacionalistických stran, především z Hnutí srbské obnovy Vuka 
Draškoviče a Srbské radikální strany Vojislava Šešelje. Jugoslávská vláda se ale oficiálně nikdy 
proti nezávislosti republiky nepostavila. Byla si vědoma její izolovanosti ze strany Řecka,  
a především albánského menšinového problému, který je v západní Makedonii naprosto 
analogický s jugoslávským Kosovem. Nechávala si proto do Skopje otevřené dvířka a snažila 
se udržet prostor pro případnou možnou spolupráci obou zemí v budoucnosti. K tomu 
přispívala také blízkost postkomunistických vlád v Bělehradě a Skopji.79 
 
ALBÁNIE 
 
I když by se to někomu mohlo zdát s podivem, mezistátní vztahy mezi Makedonií a Albánií 
nejsou vůbec špatné. Albánie byla jednou z prvních zemí, která uznala nezávislost 
Makedonie a někdejší prezident Sali Berisha byl svými oponenty (doma, v Srbsku či v Řecku) 
pro smířlivý postoj k Makedoncům dokonce nazýván „skopský advokát“. 
 
Zatímco obchodní vztahy Makedonie se Srbskem a Řeckem jsou zmrazeny a s Bulharskem se 
rozvíjejí velmi opatrně, makedonsko-albánské vztahy zažívaly boom a prudký rozvoj. 
Mezinárodní izolace Makedonie byla prolomena přes albánský přístav Drač a v obou zemích 
vznikly společné albánsko-makedonské podniky. Albánské nacionalistické strany v Makedonii 
to pochopitelně vedlo k omezení kontaktů s Tiranou a k jistému mezialbánskému odcizení. 
Také dnes se nejvyšší albánští představitelé vyjadřují výhradně k situaci v Kosovu a otázku 
postavení Makedonců v Kosovu nezmiňují. Jednak je je jich postavení mnohem lepší než  
v Kosovu, a navíc se obě země, Albánie a Makedonie, vzájemně potřebují, nejen v oblasti 
obchodní výměny a společného podnikání. Rýsuje se také perspektiva politického spojenectví 
obou zemí, podnícená společnou obavou ze srbského a řeckého iredentismu a také společnou 
snahou o začlenění do evropských struktur, jemuž se Řecko v případě obou státu snaží 
zabránit nebo přinejmenším tento krok alespoň oddálit. Makedonie, historicky, kulturně  
                                                           
78

 Šesták, M.; Tejchman, M.; Hladíková, L.; Hladký, L.; Pelikán, J. Dějiny jihoslovanských zemí, Nakladatelství 
Lidové noviny, Praha 1998, s. 652. 
79

 Emmert, F. Očekávání od nové vlády v Makedonii. Mezinárodní politika, 1999, č. 2, s. 22. 



Ochrana & Bezpečnost – 2016, ročník V., č. 4 (zima), ISSN 1805-5656 
Mgr. Oldřich Krulík, Ph.D., Stranicko-politický systém Republiky Makedonie mezi lety 1990 – 1998 (2016_D_06) 

 
38 

 
Vydává: Ochrana a bezpečnost o. s., IČ: 22746986 

Lamačova 825/11, 152 00 Praha 5, http://ochab.ezin.cz, ochab@email.cz 

i nábožensky spjatá s Bulharskem, Řeckem a Srbskem, se tak v důsledku odmítavého postoje 
těchto zemí k její nynější nezávislosti v balkánském národnostním propletenci paradoxně 
dostává do spojenectví se státy zcela opačného charakteru, s Albánií a Tureckem. Ty jako 
muslimské země jsou ochotny garantovat malé pravoslavné zemi její nezávislost uprostřed 
nábožensky blízkých, ale nepřejících sousedů. Slibně se rozvíjející vztahy mezi Tiranou a Skopjí 
by mohly pokazit jedině neuvážené akce albánských nacionalistů v Makedonii.80 
 
TURECKO 
 
Vztahy Turecka a Makedonie jsou velmi dobré, i když je to do jisté míry „negativní volba“, 
způsobená tradičním nepřátelstvím Turecka vůči Řecku (spor o Kypr, o ostrůvky v Egejském 
moři, atd.). A podle hesla, že nepřítel mého nepřítele je mým přítelem, udržuje Ankara se 
Skopje velmi dobré politické a ekonomické vztahy.81 
 
ČÍNSKÁ REPUBLIKA (NA TAIWANU) 82 
 
Kontinentální Čína a Čínská republika (na Taiwanu) spolu po celém světě soupeří  
o diplomatické uznání. Nelitují pro tento cíl ani námahy, ani finančních prostředků (ať již ve 
formě přímých finančních injekcí, tak dodávek technologií, výrobků, včetně zbraní, atd.). Ve 
hře je nejen prestiž, ale i hlasy ve Valném shromáždění Organizace spojených národů. 
Podobné akce s uznáním své existence prováděl a provádí třeba Izrael a za doby apartheidu 
Jihoafrická republika. 
 
Řada zemí III. a dokonce v poslední době i IV. svět z této rivality těží a hraje střídavě na obě 
strany (Libérie a Lesotho po krátkém období kdy uznávaly Taiwan, se daly doslova přeplatit 
kontinentální Čínou).  
 
Po dlouhá léta izolovaný Tchaj-wan usiluje o prestiž, kterou by mu přineslo oficiální, případně 
i diplomatické uznání v zahraničí. Právě z tohoto důvodu zaplavil některé z peněchtivých zemí 
Afriky velkými obnosy v hotovosti. Na oplátku navázalo zhruba deset afrických států 
diplomatické styky s Tchaj-wanem na úkor Čínské lidové republiky, která automaticky 
přerušuje své styky se zeměmi, jež se odváží otevřít své zastupitelské úřady v Tchaj-Peji. 
 
Zemí uznávajících Čínskou republiku není mnoho, ne více než 30, z toho jde většinou o země 
chudé, africké. Roku 1995 byl Taiwanem „koupen“ Senegal (což je o to pikantnější, neboť se 
jedná o vůbec první africký stát, který kdysi uznal Čínskou lidovou republiku). Gambie uznala 
Čínskou lidovou republiku za jednorázovou sumu 35 milionů dolarů. Vláda v Nigeru tak 
učinila v době, kdy potřebovala nutně peníze pro výplaty státních zaměstnanců (občanská 
válka se jevila jako větší zlo než ústrky ze strany Čínské lidové republiky). Korunní lodí aktivit 
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Čínské republiky v Africe byla dlouhou dobu Jihoafrická republika, největší a nejlidnatější 
země, uznávající Čínskou republiku vůbec. 
 
ČLR se zase zaměřuje na země jako je Nigerie a Súdán, které jsou Západem tradičně 
pranýřovány pro nedodržování lidských práv. 
 
Velké vítězství v bitvě o diplomatické uznání byla pro Tchaj-wan právě Makedonie. Po ztrátě 
Jihoafrické republiky se ostrovnímu státu podařilo navázat diplomatické vztahy s touto zemí, 
která se tak po Vatikánu stává druhou evropskou zemí, která se k tomuto kroku odhodlala. 
„Domníváme se, že existence Čínské republiky (Tchaj-wanu) v tomto regionu je tak trochu 
zázrakem. Chceme, aby Makedonie byla něčím podobným v jihovýchodní Evropě“, prohlásil  
v Tchaj-peji makedonský ministr zahraničí Alexandar Dimitrov. 
 
Navázání styků s odbojným ostrovem ale není ze strany této bývalé jugoslávské republiky 
pouze patetickým krokem. Jak tomu bývá i u ostatních zemí, které si s Tchaj-wanem začnou, 
jde tentokrát v neposlední řadě i o ekonomickou spolupráci, respektive pomoc proudící  
z Tchaj-peje. To ostatně naznačuje i prohlášení vydané po včerejší ceremonii v Tchaj-peji. 
Podle tohoto dokumentu se má tchajwanská pomoc týkat obchodu, technického vyškolování 
a zemědělství. Čísla uvedena nebyla. 
 
Krátkodobé zisky makedonské strany však budou s největší pravděpodobností následovat 
dlouhodobé ztráty. Komunistická kontinentální Čína, stálý člen Rady Bezpečnosti Organisace 
spojených národů, se rozhodl Makedonii za uznání Tchajwanu potrestat prosazením stažení 
vojsk UNPREDEP ze země. Makedonie bude muset na hranicích udržovat vlastní vojska, což 
bude rozhodně dražší než částka od Taiwanu, nemluvě o tom, že z výbušné zóny 
severozápadní Makedonie zmizí neutrální mezinárodní arbitr. 


