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Macedònia,un país en transició. Un estat per edificar, una 
democràcia per consolidar.
Carlos Flores Juberías



Carlos Flores Juberías Professor de Dret Constitucional, Universitat de València

UN ESTAT PER EDIFICAR, UNA DEMOCRÀCIA PER CONSOLIDAR

Durant tota una dècada –la transcorreguda des de la seva declaració d’independència i sobira-
nia el setembre de 1991, fins a l’esclat del conflicte armat al nord-est del país, la primavera de
2001–la República de Macedònia va fregar el miracle de mantenir-se al marge dels conflictes
bèl·lics que van assolar bona part de la Federació a la qual havia pertangut. Durant anys, els
macedonis van poder vanagloriar-se –amb certa exageració, però no sense motiu– de ser a més
de l’única República de l’antiga Iugoslàvia que mantenia relacions diplomàtiques amb totes les
altres, d’haver incorporat les seves minories ètniques –principalment l’albanesa–  a tots els
nivells del Govern i l’Administració i, en resum, d’estar edificant un Estat a esquena del viru-
lent etnocentrisme imperant a la regió.
No obstant això, les insuficiències d’aquesta última pretensió van acabar sent insuportables per
a les diferents minories del país i, molt especialment, per a la comunitat albanesa. D’aquesta
manera, la llarga història d’ofenses recíproques i desconfiances mútues entre albanesos i eslaus
macedonis va conduir a l’esclat del conflicte armat que al llarg del 2001 va situar Macedònia
en un primer pla de l’actualitat informativa que fins aleshores havia tingut la fortuna d’esqui-
var. Pel que fa a la resta, el conflicte va posar de relleu la debilitat de les institucions polítiques
de l’Estat macedoni, incapaces d’evitar i superar per si mateixes el desafiament plantejat, i va
generar conseqüències importants per al desenvolupament del seu sistema de partits.
Encara que es reconegui que la causa de l’enfrontament armat fou eminentment interètnica, i
que la seva resolució ha estat en bona mesura fruit de l’acció decidida de la comunitat inter-
nacional –és a dir, que la dimensió interètnica i internacional del conflicte han estat essencials
en el seu plantejament, desenvolupament i resolució–  és important aportar alguns altres refe-
rents en clau eminentment interna que ajudin a una comprensió millor d’aquest conflicte.
Sobre aquesta qüestió en parlem tot seguit.

Un estat per edificar…"L’actual sistema polític macedoni es defineix en les seves línies fona-
mentals per la Constitució del 17 de novembre de 1991, un text eclèctic pel que fa als seus prin-
cipis i sovint ambigu pel que fa a les seves afirmacions, constituït en poc menys de quatre mesos
per l’Assemblea sortint dels comicis de 1990.
Les ambigüitats del text constitucional macedoni han quedat repetidament a la vista durant
aquesta última dècada, tant quan s’ha tractat d’etiquetar el sistema polític al qual ha donat lloc,
com quan s’ha intentat calibrar el grau d’etnocentrisme sobre el qual es sustenta.
Pel que fa al primer, el sistema polític de Macedònia s’apropa segons uns al model semipresi-
dencial, i presenta, segons altres, una combinació entre els caràcters definitoris dels sistemes
parlamentari i semipresidencial. Tres factors –el primer, la poderosa personalitat dels dos pri-
mers presidents;  el segon, la indissolubilitat del Parlament i els seus poderosos mecanismes de
control sobre el gabinet; i el tercer, el fet que en l’encara curta història de Macedònia cap par-
tit hagi aconseguit fer-se amb un suport electoral suficient per tal de formar un Govern mono-
color– han col·locat el Govern com al poder formalment més dèbil; debilitat que, en tot cas,
ha quedat en bona mesura atenuada per la seva capacitat enorme de patronatge sobre els llocs
a cobrir en el sector públic estatal, i per la seva capacitat de gestionar en benefici propi els fruits
del procés privatitzador.
Pel que fa al segon, encara que el text constitucional de 1991 es troba –segons Mircev– “abso-
lutament lliure de qualsevol traça d’etnocentrisme o de qualsevol regulació de la posició dels
ciutadans que els discrimini en funció del seu origen ètnic”, el cert és que la seva adopció es va
dur a terme sense la votació dels diputats albanesos, i que des d’aquell moment la comunitat
albanesa no ha deixat d’airejar les seves reserves cap allò que consideren un text constitucio-
nal que els menysvalora. De totes, l’objecció més sentida és la que afecta el text del preàmbul
constitucional, en el qual s’afirmava que “Macedònia ha estat creada com a l’Estat nacional del
poble macedoni”, sense perjudici que en aquesta es garanteixi “la igualtat total en els drets civils
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i la coexistència permanent del poble macedoni amb albanesos,
turcs, vlacs, gitanos i altres nacionalitats residents a la República
de Macedònia” i que l’Estat es proposi “assegurar la pau i la coe-
xistència del poble macedoni amb les nacionalitats que viuen a la
República de Macedònia”. Una distinció semblant entre una
nació constituent i altres pobles residents a la República resulta-
va inacceptable per a aquells que constituïen un terç de la pobla-
ció del país, especialment quan les discriminacions patides per
aquests últims –l’accés als mitjans de comunicació i a l’educació
superior, a la seva presència parlamentària i a l’Administració de
l’Estat, a l’ús de la seva llengua o al gaudi d’un cert grau d’auto-
govern en els territoris en què s’assenten– no deixaven de ser
àmpliament sentides.
Potser un ràpid i generós desenvolupament normatiu dels –d’al-
tra banda amplis– drets que la Constitució atorgava a les mino-
ries ètniques del país hauria estat suficient per vèncer aquelles
reticències inicials. Però el procés de desenvolupament constitu-
cional a Macedònia ha revelat la supina ineficàcia del Parlament
en el treball normatiu, en especial quan s’ha tractat de resoldre les
qüestions més essencials del procés de reforma social i de canvi de
sistema emprès el 1991. Això s’ha concretat en un sèrie de dila-
cions injustificables a l’hora d’aprovar lleis d’importància fona-
mental, i de posar en marxa institucions clau per a la consolida-
ció democràtica del país, retard que ha acabat introduint una sen-
sació de provisionalitat en el conjunt del sistema polític i que ha
realimentat la desconfiança de les minories en la sinceritat i la
potencialitat transformadora del nou sistema democràtic.
En aquest context, la firma de l’Acord de Pau d’Ohrid amb què es
va intentar posar fi a la insurrecció armada de la primavera del

2001 i, sobretot, el procés subsegüent d’implementació de les
seves disposicions, ha embarcat les institucions polítiques
macedònies en un remolí de creació normativa sense precedents
en la seva encara curta existència, i les ha forçades a adoptar
noves normes en un ampli elenc de matèries sobre les quals, o bé
feia temps que necessitaven un marc normatiu més d’acord amb
les exigències d’un Estat democràtic de Dret, o bé era necessari
canviar el que ja existia per adoptar-ne un de més coherent amb
la realitat interètnica del país. Així, l’últim any i mig l’Assemblea
Nacional macedònia ha procedit a aprovar una àmplia reforma
constitucional en la qual s’incloïa una nova redacció per al seu
polèmic preàmbul; una reforma de la llei d’autogovern local que
introduiria fórmules descentralitzadores en el tradicionalment
centralista Estat macedoni, per la via de potenciar l’autonomia
dels municipis i descartant completament la possibilitat de fede-
ralitzar el país; una nova llei electoral, en els termes que més
endavant s’explicaran, destinada a satisfer tant la demanda d’un
sistema més garantista, com d’un repartiment d’escons menys
tendenciós contra la minoria albanesa; noves lleis reguladores de
l’ús de les llengües minoritàries en les relacions amb les adminis-
tracions públiques i en la composició del cens i, en fi, tota una
bateria de reformes de menor abast encaminades a augmentar el
respecte per la realitat pluriètnica de la República. 
A la vista d’això, s’ha d’admetre que la insurrecció armada de la
primavera de 2001 ha suposat un revulsiu per al sistema político-
constitucional macedoni, la conseqüència més directa del qual ha
estat la revisió en profunditat i una actualització del seu desenvo-
lupament normatiu que mereix una valoració certament positiva.
Amb tot, aquest judici positiu s’ha de matisar si la nostra valora-

Eleccions parlamentàries, 1990-2002. Sobranie: 120 escons*

(a) El 1994, la SDSM, el LP i el SPM concorren com Aliança per Macedònia, tot i que en alguns districtes ho van fer per separat. Les xifres de vots i escons inclouen
     la suma dels resultats obtinguts d’una i altra manera.
(b) El 1998, quan s’utilitza un sistema mixt, els percentatges de vots es refereixen a la llista nacional.
(c) El 1998, VMRO-DPMNE i DA van presentar candidats comuns sota el nom d’Aliança pel Canvi.
(d) El 2002, Junts per Macedònia (ZMZ) agrupa a la SDSM, el LPD, el SCPM, el ZPM i els partits de base ètnica DLB, OPRM, DPS, DPT, DSV i RZP.

Partit Vots Esc. Partit Vots Esc. Partit Vots (b) Esc. Partit Vots Esc.

VMRO-DPMNE 24,2 38 SDSM+ 37,38 58 VMRO-DPMNE 28,10 49 ZMZ (d) 40,46 60

SKM 24,0 31 LP+ 29 SDSM 25,14 27 VMRO-DPMNE 24,41 33

PPD 22,1 22 SPM (a) 8 +LP

SRS 17,4 17 VMRO-DPMNE 16,41 0 PPD/PDP 19,26 14 DUI 11,85 16

SPM 5,1 5 DP 12,63 0 PDS/DPA 11 PDS/DPA 5,21 7

PCER 1 PPD/PDP 10,10 10 PDP/NDP 0 PPD/PDP 2,32 2

PDP 1 PDP/NPD 3,40 4 DA (c) 10,73 13 PDP/NPD 2,15 1

Independents 6,9 3 DPM 1,67 1 LDP 7,0 3 SPM 2,12 1

SDPM 1,39 1 +DPM 0

PCER 0,75 1 SPM+ 4,7 1

DPT+SDAM 0,40 1 PCER+DPT+ 0

Independents 15,83 7 DPPRM+ SDAM 0

GUM 1

15.09.2002
Participació: 73,4%

11/25.11.1990
Participació 1a volta: 83,9 %

16/30.10.1994
Participació 1a volta: 77,2%

2a volta: 57,5%

18.10/01.11.1998
Participació  1a volta: 77,9%

2a volta: 69,4%

*Les sigles dels partits estan desenvolupades a la pàgina 9
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ció s’ha d’estendre no solament al resultat, sinó també a la mane-
ra en què s’han dut a terme les reformes apuntades. I és que el
procés de desenvolupament normatiu de l’Acord de Pau d’Ohrid
ha discorregut entre el maximalisme d’uns i la intransigència d’al-
tres, amb l’amenaça constant d’un nou esclat de violència, expo-
sat a retards continus en el calendari amb els pretextos més diver-
sos i que ha assolit fruits tangibles només quan la pressió de la
comunitat internacional –i, en especial, de les instàncies que con-
trolen les ajudes econòmiques que mantenen el país en marxa–
ha posat sobre la taula els seus ultimàtums. En resum, s’ha pro-
porcionat a l’observador atent tot un catàleg de posicions intran-
sigents i de trucs procedimentals que diuen ben poc de la classe
política macedònia.
Amb tot això, és impossible asseverar que les relacions interètni-
ques entre eslaus i albanesos hagin millorat sensiblement des
d’Ohrid. El marc institucional en què es desenvoluparan d’ara
endavant és, certament, més democràtic, però el grau d’etnifica-
ció de l’escena política del país ha pujat punts, i ha fet que la seva
implementació fos problemàtica. Pel que fa a la resta, tot el pro-
cés de desenvolupament normatiu dels acords d’Ohrid, i fins i tot
el mateix procés que va conduir a la seva conclusió, ha subratllat
encara més la debilitat de l’Estat i de les institucions polítiques
macedònies. Si des del mateix moment de la separació de la
Federació Iugoslava, Macedònia ha necessitat el suport constant
de la comunitat internacional –per defensar les seves senyes d’i-
dentitat, per integrar-se a les diverses instàncies supranacionals,
per assegurar les fronteres, per romandre al marge del conflicte
serbi-bosni, per fer front a l’entrada massiva d’albanokosovars en
el seu territori, o per sortir de l’estancament econòmic– des de
l’esclat de la violència la primavera de 2001, aquest suport ha
esdevingut més necessari. I si en algunes ocasions el suport d’a-
quests grans actors internacionals –principalment la UE i els
EUA, però també organitzacions com l’Organització de Seguretat
i Cooperació a Europa (OSCE) o l’OTAN– s’ha donat a canvi de
la seva interferència permanent en els afers interns macedonis, al

llarg de l’últim any i mig aquesta interferència ha arribat fins a
l’extrem de poder parlar de la constitució d’un nou protectorat
internacional al sud dels Balcans.
En darrer terme, hi ha el greu problema de la corrupció. Un feno-
men que, per més que sigui normal en els països en transició, i fins
i tot en les democràcies consolidades, en el cas de Macedònia ha
assolit unes dimensions tan rellevants que pot constituir una
amenaça per a la mateixa viabilitat de l’Estat. Qualificada “d’in-
calculable, endèmica i profundament preocupant” per
l’International Crisis Group, la corrupció afecta pràcticament
tots els sectors econòmics del país, i la practiquen a l’uníson eslaus
i albanesos que, gràcies a la seva participació en les institucions
governamentals, han tingut accés a una part proporcional de les
despulles. Malgrat que, una mica cínicament, es podria afirmar
que els beneficis de la corrupció han contribuït a cohesionar les
elits d’una i altra comunitat, els vincles entre les organitzacions
mafioses i els extremistes d’un i altre signe no s’haurien de passar
per alt, com tampoc no s’haurien d’oblidar els efectes devastadors
de la corrupció sobre la confiança de l’opinió pública macedònia
en les seves institucions. Enfront d’això, l’actitud de la comunitat
internacional –les donacions de la qual per a la reconstrucció del
país són, en gran part, l’objecte sobre el qual es projecten les pràc-
tiques corruptes– ha estat, pel que sembla, excessivament con-
descendent. Preocupada per altres afers aparentment més trans-
cendentals, la lluita contra la corrupció encara no ha aconseguit
col·locar-se entre les prioritats de les diferents instàncies interna-
cionals presents al país, que d’aquesta manera semblen disposades
a tolerar certs nivells de corrupció en el procés de reestructuració
econòmica a canvi de certs graus de cooperació en el procés de
reestructuració política. 

...Una democràcia per consolidar"Al llarg del decenni que ha
transcorregut des de la seva independència, i a través de les elec-
cions parlamentàries successives verificades amb una periodicitat
escrupolosa –la Constitució macedònia no permet la dissolució

Eleccions parlamentàries, 2002 (a). Desglossament per districtes

1
3

2

6

5
4

(a) Es fa referència als partits que van obtenir almenys l’1% de vots.
(b) Junts Per Macedònia (ZMZ) agrupa a la SDSM, el LDP, el SCPM, el ZPM,
      i els partits de base ètnica DLB, OPRM, DPS, DPT, DSV i RZP.

Districtes 1 2 3 4 5 6 Total nacional
Vots % Vots % Vots % Vots % Vots % Vots % Vots % Escons

ZMZ (b) 99.506 47,71 81.985 40,28 99.493 45,71 104.791 48,90 78.786 41,58 30.183 15,96 494.744 40,46 60
VMRO-DP/MNE, LP 38.093 18,26 36.642 18,00 73.921 33,96 80.831 37,72 57.683 30,44 11.234 5,93 298.404 24,41 33
DUI 18.741 8,98 21.781 10,70 2.077 0,95 - 0,00 18.746 9,89 83.568 44,18 144.913 11,85 16
PDS/DPA 10.904 5,22 11.214 5,50 1.413 0,64 - 0,00 8.311 4,40 31.823 16,82 63.695 5,20 7
PPD/PDP 6.593 3,16 9.090 4,46 - 0,00 - 0,00 3.100 1,63 9.614 5,08 28.397 2,32 2
PDP/NDP 2.922 1,40 12.643 6,21 - 0,00 - 0,00 2.939 1,55 7.733 4,08 26.237 2,14 1
SPM 3.536 1,69 5.826 2,86 8.378 3,84 4.066 1,89 3.183 1,68 987 0,52 25.976 2,12 1
DA 3.879 1,86 2.750 1,35 2.950 1,35 4.246 1,98 2.856 1,50 792 0,41 17.473 1,42 0
DS 4.356 2,08 2.633 1,29 2.740 1,25 3.543 1,65 1.501 0,79 326 0,17 15.099 1,23 0

DISTRICTES ELECTORALS
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anticipada del Parlament– el 1990, 1994, 1998 i 2002, el sistema
de partits de Macedònia s’ha anat consolidant a poc a poc sobre
la base de dos grans partits –un a la dreta nacionalista, el VMRO-
DPMNE, i l’altre a l’esquerra democràtica, la SDSM–, entorn als
quals s’ha anat polaritzant la major part de l’electorat eslau mace-
doni; davant d’això, s’han anat succeint formacions diverses
–PPD, PDS, DUI– que en les cites electorals successives s’han
erigit com a les més representatives de la important comunitat
albanomacedònia, així com un rosari de petits partits teòrica-
ment centristes però realment caciquistes, de nom, perfil i fortu-
na electoral canviant.
La dada més destacada –i a la vegada més preocupant– d’aquest
procés ha estat sens dubte el de la transposició persistent de les
fractures ètniques que dominen la societat civil macedònia al seu
sistema de partits. I és que cap de les grans formacions polítiques
del país ha aconseguit fins ara traspassar la divisòria ètnica que
separa i distancia cada vegada més eslaus i albanesos, i sumar sota
unes mateixes sigles percentatges significatius de l’electorat d’una
i altra comunitat. En conseqüència, mentre que el PPD, el PDS
i, més recentment, la DUI s’han erigit en actors polítics princi-
pals entre la comunitat albanomacedònia, el VMRO-DPMNE, la
SDSM –i en el seu moment el LDP o la DA–, han fet el mateix
en el si de la comunitat eslava macedònia; de manera que més
que amb un sistema de partits, Macedònia compta amb dos siste-
mes partidistes diferents, entre els quals –potser amb l’única
excepció de la segona volta de les presidencials de 1998– mai no
ha existit un transvasament significatiu de vots.
Conseqüentment, l’evolució d’un i altre sistema de partits ha
estat dispar, i podríem dir que fins i tot contraposada. D’una
banda, el subsistema de partits eslau macedoni ha anat fent gala
d’una certa dosi de continuïtat –malgrat les repetides
oscil·lacions de l’electorat, que afavoriren el 1994 l’aliança de
socialdemòcrates i liberals, el 1998 els nacionalistes i el 2002 una
altra vegada socialdemòcrates i els seus aliats liberals–, que ha
consolidat el VMRO-DPMNE i la SDSM com a les dues forces
principals del país. Enfront d’aquestes, el subsistema de partits
albanomacedoni s’ha caracteritzat per una inequívoca tendència
a devorar els seus elements més moderats, en un lliscament pro-
gressiu cap a posicions cada vegada més radicals. Si el 1994 una
petita part de l’electorat albanomacedoni va desertar de l’abans

Eleccions presidencials

CANDIDAT PARTIT VOTS CANDIDAT PARTIT % VOTS CANDIDAT PARTIT % VOTS
Kiro Gligorov SKM 114 Kiro Gligorov SDSM 52,6 Boris Trajkovski VMRO 20,6 52,9

L. Georgievski VMRO 14,4 Tito Petkovski SDSM 33,2 45,9
Vasil Tupurkovski DA 16,0 -
M. Nedzhipi PDS/DPA 14,8 -
Stojan Andov LDP 11,2 -
Muhamed Halili PPD/PDP 4,2 -

27 de gener de 1991 (a) 16 d’octubre de 1994 (b)
Participació: 77,76%

31.10/14.11 1999 (c)
Participació: 1a volta: 65,23% | 2a volta: 69,56%

(a) L’elecció presidencial de 1991 es va portar a terme a la seu parlamentària, amb vot secret. No hi va haver candidats alternatius.
(b) L’elecció presidencial de 1994 es va resoldre a la primera volta.
(c) L’elecció presidencial de 1999 es va resoldre a la segona volta, tot i que es van haver de repetir els comicis en varis districtes el 5 de desembre. Es fa referència
     de manera successiva els percentatges d’ambdues voltes

dominant PPD per recalar en el més bel·ligerant PDP, el 1998 la
sorpresa la va donar l’encara més radical DPA, que només es va
veure superat en les recents eleccions de setembre de 2002 –com
a partit més representatiu de la comunitat albanesa, i també com
a representant d’aquesta en el Govern del país– per la DUI, de la
qual solament cal dir que és el fruit de la conversió a la política
dels guerrillers de l’UÇK (Exèrcit d’Alliberament Nacional) que
un any enrere disparaven les seves armes des de les muntanyes
properes a Tetovo.
Una altra dada poc prometedora que també ha caracteritzat la
vida política macedònia és la de la discrepància persistent sobre
les regles del joc electoral. D’entrada, Macedònia ha aplicat ja
tres sistemes electorals diferents en quatre eleccions parlamentà-
ries: el de 1990, enterament majoritari i a dues voltes, sobre la
base de districtes uninominals –que es va aplicar tant en les elec-
cions d’aquell any com en les de 1994–; el de 1998, aplicat a les
eleccions d’aquell mateix any, mixt de tendència majoritària, en
què 35 diputats eren escollits per un criteri proporcional a partir
d’una llista nacional entre els partits que haguessin superat el 55
dels vots emesos, i els 85 restants ho eren encara pel sistema
majoritari vigent fins aleshores; i l’aprovat l’estiu de 2002 –i apli-
cat a les eleccions del proppassat mes de setembre–, enterament
proporcional i de llista, sobre la base de sis districtes electorals en
cadascun dels quals s’escolliran 20 parlamentaris. Però si no fos
suficient, cap de les eleccions celebrades des de la independència
–les quatre parlamentàries ja esmentades, més les locals de 1996
i 2002, i les presidencials de 1999– no ha estat exempta de polè-
mica. Polèmica que assoliria el zenit a les parlamentàries de
1994, quan els errors del cens electoral i altres deficiències van
provocar –o almenys van justificar davant l’opinió pública– la
retirada del VMRO-DPMNE i del DP entre la primera i la sego-
na ronda electoral; i també a les presidencials de 1999, quan la
SDSM va imputar al frau la transferència massiva de vots en
favor del candidat presidencial del VMRO-DPMNE entre la pri-
mera i la segona volta verificada als districtes de majoria albane-
sa, imputació que es va provar que fou suficientment fundada per
provocar la repetició dels comicis a 240 col·legis. És evident,
doncs, que a deu anys de l’inici de la transició, les forces políti-
ques macedònies segueixen sense haver trobat el consens neces-
sari sobre les regles del joc electoral, i segueixen sense haver estat
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Càrrecs institucionals, 1990-2002

Presidents de la República Primers Ministres i partits que integren els seus gabinets

Kiro Gligorov 27.01.1991-19.11.1999 Nikola Kljusev SKM, PPD, PDP, VMRO-DPMNE 20.03.1990-17.07.1992

Branko Crvenkovski SDSM, PPD, PDP, LP, SPM 04.09.1992-28.11.1994

SDSM, PPD, LP, SPM 28.11.1994-08.02.1996

SDSM, PPD, SPM 08.02.1996-30.11.1998

Ljupco Georgievski VMRO-DPMNE, DA, PDS 30.11.1998-30.11.2000

Boris Trajkovski 15.12.1999- VMRO-DPMNE, PDS 30.11.2000-13.05.2001

VMRO-DPMNE, PDS, SDSM, LP, PPD, LDP 13.05.2001-21.11.2001

VMRO-DPMNE, PDS, LP, PPD, NA 30.11.2001-01.11.2002

Branko Crvenkovski SDSM, LDP, DUI 01.11.2002-

capaces d’organitzar unes eleccions netes i lliures sense l’estreta
vigilància de la comunitat internacional. Pel que fa a això, el fet
que les eleccions passades de 2002 fossin –amb 850 observadors
internacionals i 3.000 nacionals– les més estretament monitorit-
zades en la ja dilatada història de l’OSCE, no deixa de constituir
un honor dubtós per a Macedònia.
Per sort, aquests fenòmens –d’altra banda, gens freqüents a la
regió– no han estat un obstacle a Macedònia per a la consolida-
ció d’altres dos patrons de comportament, aquesta vegada, una
mica més saludables i molt menys habituals d’allò que seria desit-
jable. Em refereixo, d’una banda, a la consolidació d’un cert grau
de pluralisme polític dins de les comunitats minoritàries i, de l’al-
tra, a la reiteració de coalicions de Govern entre les formacions
albaneses diferents i els partits que han representat a cada
moment la majoria eslava macedònia.
A diferència del que succeeix en altres països balcànics amb
minories ètniques importants com Romania o Bulgària, on
una sola formació –la Unió Democràtica dels Hongaresos de
Romania d’una banda, i el Moviment pels Drets i les
Llibertats, de l’altra– s’ha erigit en representant exclusiva de la
minoria en qüestió, la comunitat albanesa de Macedònia ha
preferit apostar per diferents estratègies d’acció i evolucionar
quan ha estat necessari. Així, davant el possibilisme del Partit
per a la Prosperitat Democràtica (PPD), destinatari gairebé
exclusiu del vot albanomacedoni a les eleccions de 1990, i més
procliu a un enteniment amb els socialdemòcrates, amb el pas
del temps es van anar obrint pas les posicions més radicals del
Partit Nacional Democràtic (PDP) i del Partit per a la
Prosperitat Democràtica dels Albanesos (PPDS) –més enda-
vant, el Partit Democràtic dels Albanesos (PDS)– que, després
de les eleccions de 1998 s’integraria amb els seus 11 diputats a
la coalició governamental liderada per Georgievski, mentre
que el PPD i els seus 14 diputats passaven, juntament amb els
socialdemòcrates, a l’oposició. La darrera novetat en aquest
panorama canviant i sovint confós vindria de la mà de l’antic
líder guerriller Alí Ahmeti en fundar, en vigílies dels comicis
de setembre de 2002, la Unió per a la Integració Democràtica
(DUI), que poc després de la seva aparició a l’escena política
agafaria la davantera a la resta dels partits albanomacedonis i
fins i tot arribaria a substituir el PDS com a “soci” albanès al

Govern de Skopje. Així doncs, fins a la data són ni més ni menys
quatre –la DUI, amb 16 escons, el PDS amb 7, el vell PPD
amb 2, i el PDP amb 1– les formacions que a l’Assemblea
Nacional vertebren el vot albanès. Encara que aquest grau de
dispersió pugui semblar excessiu, i criticable en vista que les
formacions més veteranes semblen abocades a desaparèixer a
mans de les més joves, que són sistemàticament més radicals,
no és menys cert que la identificació perpètua entre un partit
i una comunitat ètnica, amb exclusió de tot indici de pluralis-
me en el seu si no és només nociva per a l’estabilitat democrà-
tica del país, sinó –a més– perjudicial per als interessos estratè-
gics d’aquella mateixa comunitat.
Aquesta última tesi queda en bona mesura abonada pel segon
dels patrons de comportament al qual ens referim: la presència
reiterada de la minoria albanesa en les coalicions successives de
Govern que han dirigit el país des de la independència. En efec-
te, durant la legislatura 1990-1994 els governs successius de
majoria socialdemòcrata encapçalats, primer, per Nikola Kljusev
i, després, per Branko Crvenkovski, van comptar amb la partici-
pació del PPD i el PDP, partit aquest últim que en la legislatura
1994-1998, dominada novament pels socialdemòcrates, va que-
dar com a únic representant de la comunitat albanomacedònia.
Entre el 1998 i el 2002, els gabinets successius encapçalats pel
nacionalista Ljupco Georgievski van incorporar ministres del
PDS, i fins i tot del PPD quan, després de l’esclat de l’ofensiva
guerrillera de començament de 2001, es va creure convenient la
formació d’un Govern “de salvació nacional” amb la participació
de tots els partits del país. Per últim, el retorn de Crvenkovski al
capdavant de l’executiu després de la seva victòria electoral el
mes de setembre ha suposat la incorporació del DUI a les tasques
de Govern, en el qual actualment ostenta una vicepresidència i
les carteres de Justícia, Educació, Sanitat, i Transport i comuni-
cacions. En suma, la força del vot albanomacedoni, unit a l’e-
xistència de diferents formacions capaces d’articular estratègies
complementàries i de forjar acords de diferent tipus amb les for-
macions eslaves macedònies que durant aquesta dècada s’han
succeït en la direcció del Govern, han permès la presència con-
tinuada de membres d’aquesta minoria en les tasques de Govern,
que han contribuït a la integració entre ambdues comunitats i a
la identificació dels albanomacedonis amb el seu Estat.
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DA Alternativa Democràtica (Demokratska Alternativa)
DLB Lliga Democràtica dels Bosnians (Demokratska Liga na Boshnjacite)
DPM Partit Democràtic de Macedònia (Demokratska Partija na Makedonija)
DPPRM Partit Democràtic Progressista dels Gitanos de Macedònia 
DPS Partit Democràtic dels Serbis (Demokratska Partija na Srbite)
DPT Partit Democràtic dels Turcs (Demokratska Partija na Turcite)
DS Unió Democràtica (Demokratski Sojuz)
DSV Unió Democràtica dels Vlacs (Demokratski Sojuz na Vlachte)
DUI Unió per a la Integració Democràtica (Demokratska Unija za Integracija)
GUM Aliança dels Gitanos de Macedònia 
LDP Partit Liberal Democràtic (Liberalna Demokratska Partija)
LP Partit Liberal (Liberalna Partija)
OPRM Partit Unit dels Gitanos de Macedònia (Obedinita Partija na Romite na Makedonija)
PCER Partit per a la Completa Emancipació dels Gitanos (Partija za Celosna Emancipacija na Romite)
PDP/NDP Partit Nacional Democràtic (Partia Demokratike Popullore / Nacionala Demokratska Partija)
PDS/DPA Partit Democràtic dels Albanesos (Partia Demokratike Shqiptare / Demokratska Partija na Albancite)
PJRM Partit dels Iugoslaus a la República de Macedònia 
PPD/PDP Partit per a la Prosperitat Democràtica (Partia e Prosperiteti Demokratike / Partija za Demokratski Prosperitet)
PPDS Partit per a la Prosperitat Democràtica dels Albanesos (Partita per Prosperitet Demokratik te Shqiptareve)
SCPM Partit Social-Cristià de Macedònia (Socialisticka Christijanska Partija na Makedonija)
SDAM Moviment d’Acció Democràtica de Macedònia 
SDPM Partit Socialdemòcrata de Macedònia (Socijal Demokratski Partija na Makedonija)
SDSM Aliança Socialdemocràtica de Macedònia (Socijal Demokratski Sojuz na Makedonija)
SKM Lliga dels Comunistes de Macedònia - Partit per a la Transformació Democràtica 
SPM Partit Socialista de Macedònia (Socijalisticka Partija na Makedonija)
SRS Aliança de les Forces Reformistes 
VMRO-DPMNE Organització Revolucionària Interior de Macedònia - Partit Democràtic per a la Unitat Nacional de Macedònia

(Vnatresna Makedonska Revolucionerna Organizacija - Demokratska Partija za Makedonsko Nacionalno Edinstvo)
ZMZ Junts per Macedònia (Za Makedonija Zaedno)
ZPM Partit Verd de Macedònia (Zelena Partija na Makedonia)
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