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 TEMA  4:   Регионални конфликти 
 
 Учебна и дидактическа помощ 
 

 

 
 
Фактология 
 
Македония – страна с несигурно бъдеще? 
 
от:  Едмунд Олендорф 
 
 
Предисловие 
 
Преди да отговорим на въпроса доколко Македония има бъдеще, трябва преди всичко да изясним 
редица понятия, които могат да служат като критерии за преценка на дадената ситуация. 
 
 
1. Държавна територия 
 
Когато в началото на XX век Османската империя постепенно се разпада под натиска на големите 
европейски сили и националните въстания на Балканите, три народа започват да спорят за 
територията на днешна Македония – сърбите на север, българите на изток и гърците на юг. След 
Първата световна война областта се причислява към нововъзникналото кралство Югославия, в което 
водеща роля играят сърбите. По време на Втората световна война, между 1941 и 1944 г., територията 
на Македония попада в по-голямата си част под българско владичество, а след това, през 1945 г., 
става една от републиките в многонационалната държава Югославия под водачеството на 
комунистическата партия с нейния държавен глава Тито. (Tф  402/2) 
 
След неговата смърт през 1980 г. от година на година нараства напрежението сред югославските 
народи, докато – във връзка с всеобщата криза на комунизма – през 1989 г. единството на Югославия 
като федеративна република фактически се разпада и през 1991 г. отделните съставни републики се 
обявяват за суверенни държави. 
 
2. Държавни граници и име на държавата 
 
На север Македония граничи с Косово и Сърбия. През 2005 г. все още не беше ясно, дали Косово ще 
остане част от Сърбия или ще възникне една нова самостоятелна балканска държава. На изток 
Македония има съвместна граница с България, която и от българска страна вече не се поставя 
сериозно под въпрос. По подобен начин стоят нещата на юг със съседката Гърция. 
 
През 90-те години на XX век гърците действително много се ядосват за името на новата държава 
“Македония”, тъй като според тях само гръцката провинция “Македония” в Северна Гърция има 
правото да продължава традицията на древните македони, а не някакво славянско племе, което след 
VI век  се е заселило в тази област. Затова Македония е наричана в Гърция ФЮРОМ (Предишна  
Югославска Република Македония). 
 
Опасението, че днешна Македония би могла въз основа на името да претендира за областта до 
Егеите, изглежда при актуалните условия на ЕС доста преувеличено. 
 
На запад Македония има обща граница с Албания, държава, чиито граници в голяма степен 
произхождат от времето на Първата световна война, с малки промени по време на Втората световна 
война. Доколко тези граници ще се запазят, зависи значително от бъдещото развитие на Македония. 
(Tф  402/3) 
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3. Народ 
 
В политическата теория към една държава принадлежи заедно с една определена територия (1) с 
точно определени граници (2) един народ (3). Повърхностно погледнато, това е населението, което 
живее в държавната територия. Разбира се, зависи много от това, дали населението е от един, от два 
или дори от повече народи. Народите се базират на съвместното им кръвно родство, на техния език, 
история и нрави. 
 
Нацията се дефинира въз основа на съвместни идеали, като напр. френската нация, която е 
възникнала и все още съществува от народи, които поддържат (съотв. са поддържали) идеалите на 
Френската революция: свобода, равенство, братство. В понятието на французите за нация кръвното 
родство играе незначителна роля. 
 
Пример: Докато населението на Великобритания проповядва общи идеали, англичани, шотландци, 
вализи и северноирландци ще се причисляват към британската нация, въпреки че принадлежат към 
различни народи. Но в английския език понятието „нация“ може да означава две неща: 1) то се 
използва за общото британско гражданство, т.е. цялото население на Великобритания или 2) означава 
група население в една от трите исторически страни, които образуват днешна Великобритания, така 
напр. говорим за английска нация, вализийска нация и шотландска нация. А сред тези, които имат 
британско гражданство, има католици в Северна Ирландия, които биха предпочели да принадлежат 
към малцинството днес отколкото утре към друга нация. 
 
Народът на Югославия се състои между 1918 и 1991 г.  от словени, сърби, хървати, босненци, 
монтенегри, косовари (албанци) и македонци, т.е. Югославия беше – както някогашната Хабсбургска 
империя – една многонационална държава. 
 
Днешна Македония също няма етнически хомогенен народ, а обхваща около 64 % славянски 
македонци, 25 % албанци, 4 % турци, 3 % роми и 4 % сърби, босненци и други. Т.е. Македония се 
състои от принадлежащи към различни народи и етноси, които обаче – както във Великобритания, в 
Испания или в Швейцария – са сплотени от общи идеали и ценности (Tф  402/2 и Tф  402/3, Цф  402) 
 
 
4. Държавна власт 
 
Теоретически една функционираща държава е легитимирана в рамките на правов ред (конституция) 
да обнародва закони и наредби и да ги прокарва, в случай на нужда дори с насилие, на своята 
територия. Ако държавата при упражняването на своето господство е свободна от външни и 
вътрешни вмешателства, то тя притежава пълен суверенитет. 
 
Действително днес трябва да си представим суверенитета различно от този по времето на 
абсолютистки властващите крале. Суверенното упражняване на власт днес всъщност е свързано с три 
цели. То трябва: 
 
-  да гарантира вътрешна и външна сигурност, (силова държава) 
-  да твори справедливост        (правова държава) 
-  и да се грижи за благосъстоянието.    (социална държава) 
 
За тези цели държавата трябва да създаде съответните институции (администрации), които да бъдат 
използвани от възможно най-много граждани, а не да облагодетелстват извънредно отделни групи 
или индивиди.. Стане ли това, държавата може да изисква от своите граждани лоялност, т.е. вярност 
и подкрепа. 
 
В една функционираща държава владее взаимно регулиращо се и контролиращо се отношение между 
държавата и обществото. Политическата воля на гражданите се предава чрез партии и групи по 
интереси на държавата, която след това отново въздейства на своите граждани чрез правораздаване, 
полиция, войска, финансова и социална администрация. 
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Двете направления на влияние, т.е.както това от долу нагоре, така и това от горе надолу, трябва да 
протичат по твърди правила (закони) и да бъдат контролирани открито чрез независими съдилища и 
свободна преса. 
 
 
Приложение на критериите за преценка 
 
Във връзка с поставения в началото въпрос, дали Македония има несигурно бъдеще, става дума за 
отразяването на следните ценности: 
 
- мир 
- демократично участие в управлението 
- справедливост 
- благосъстояние 
-    борба с незаконните зони като инкубатори за престъпността,  
-    търговията с хора и терористичните структури  
- значението на една национална държава 
- идентичност и лоялност 
 
Но тук става дума и за опити за решение на съществуващите проблеми: 
 
- солидарност 
- мерки за помощ в различни области 
- удовлетворение чрез участие в едно общество на правото и благосъстоянието 
 
Публикуваните в материалите статии от вестници съдържат съответната информация към всички 
тези въпроси. Ако са необходими повече детайли, може да потърсите в интернет. 
 
Напр.: BBC NEWS Country profiles 
 
 
 
 
Възможни задачи за работа на учениците 
 
1. В кои случаи територията на Македония в сегашния си облик е в опасност? (Tф  402/3) 
 
2. Има ли в Македония един народ или една македонска нация?  (Tф  402/1, Tф  402/2, Tф  402/3, 
 Tф  402/4) 
 
3. Има ли суверенна държавна власт (правителство)?  (Tф  402/1) 
 
4. Защо много македонци имат проблем с лоялността към своята държава?  (Tф  402/1,  
 Tф  402/2) 
 
5. Защо проблемите на Македония са опасност и за страните-членки на ЕС?  (Tф  402/1,  
 Tф  402/4) 
 
6. Какви мерки трябва да се вземат, за да се подобри дадената ситуация?  (Tф  402/4) 
 
 
________________________________________ 
Преведено от немски от Иванка Речникова 
 


