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Kaos, nasilje in incidenti
Parlamentarne volitve 
 v Makedoniji sta  
zasenčila nasilje na  
območjih z albanskim  
prebivalstvom in  
domnevna volilna prevara. 
Zaradi streljanja je en  
človek umrl, devet jih je 
bilo ranjenih

KOLE	ČASULE	
SKOPJE  
(OD DOPISNIKA REUTERSA)

Včerajšnje izredne parlamentarne vo
litve v Makedoniji so veljale za test po
litične zrelosti te države, potem ko je 
nasilje v predvolilnem boju vzbudilo 
bojazen, da bodo zamrznili že tako po
časno približevanje Makedonije k včla
nitvi v Evropsko unijo. Toda volitve so 
zaznamovali številni incidenti, kaos, 
nasilje, streljanje, eksplozije in verjet
nost, da je šlo za volilno prevaro.

Državna volilna komisija je obja
vila, da je bilo več primerov nepra
vilnosti na voliščih; volilne skrinjice 
so bile počene ali pa jih sploh niso 
imeli, ponekod pa so ukradli volilno 
gradivo. Predsednik volilne komisije 

Jovan Josifovski je novinarjem izrazil 
svoje obžalovanje in slutnjo, da bodo 
imeli po volitvah leta 2006, ki so do
bile splošno dobro oceno, tokrat njiho
vo slabo različico, volitve s številnimi 
incidenti.

Na več območjih z večinskim 
albanskim prebivalstvom so izbruh
nili spopadi in v neki prazen gostin
ski lokal so vrgli eksplozivno napravo. 
V mestu Aračinovo blizu prestolnice 
Skopje so po strelskem spopadu glaso
vanje ustavili. Policija navaja, da so se 
v mesto odpravili njihovi pripadniki, 
ker so lokalni opazovalci sporočili, da 
so tja prišli moški z avtomatskim orož
jem. Policisti so se znašli sredi ognja in 
so nanj odgovorili, pri tem so enega 
strelca ubili, dva pa ranili.

Albanska Demokratska unija za 
integracijo (DUI) zavrača to policijsko 
poročilo in trdi, da so incident povzro
čili policisti v civilni obleki. Funkci
onar DUI Šefik Duraku je za Reuters 
izjavil, da so ti policisti “ustavili njihov 
konvoj in streljali v zrak, da je nastal 
kaos, da so DUIjevci stopili iz avtov in 
poskušati zbežati“. Predsednik DUI in 
bivši gverilski poveljnik Ali Ahmeti je 
rivalsko Demokratsko stranko Alban
cev (DPA) v zvezi s tem obtožil “provo
kacij, nasilja in psihološkega terorja“. 
Kar se je zgodilo včeraj, je označil za 
“črno piko“ Makedoniji.

Omenjeni albanski stranki sta zagri
zeni tekmici za glasove pripadnikov 
makedonskih Albancev, ki pomeni
jo četrtino vseh makedonskih držav
ljanov. V napetih odnosih sta od leta 
2006, ko je DUI kljub osvojitvi večine 
albanskih glasov izpadla iz koalicijske 
vlade v Skopju (v prid DPA). Včerajš
nje nasilje v Makedoniji je bilo najhuj
še po uporu makedonskih Albancev 
leta 2001, ko je Zahod preprečil sploš
no vojno med Albanci in Makedonci s 
tem, da je z obljubo včlanitve Makedo
nije v Nato in EU zagotovil več pravic 
za albansko manjšino in dosegel razo
rožitev albanskih upornikov.

Na včerajšnjih volitvah naj bi bila 
zmagala stranka VMRODPMNE pre
miera Nikole Gruevskega, in to v 
ozračju povečanega nacionalizma, po
sledice odločitve Grčije, da na nedav
nem vrhu Nata v Bukarešti blokira 
povabilo Makedoniji za začetek pribli
ževanja zahodni zvezi. Skopje in Atene 
sta že v 17letnem sporu o imenu dr
žave Makedonije, ker se tako imenuje 
tudi pokrajina na severu Grčije. Vlado 
Nikole Gruevskega, ki bo verjetno skle
nil vladno koalicijo z eno od albanskih 
strank, bodo nedvomno pozvali, naj v 
svoj program spet uvrsti vključitev v 
Nato, začne pogovore o včlanitvi v EU 
in po večtedenskem nasilju med alban
skimi krili umiri napetosti.

Drugačna manjšinska politika Štajerske
Društvo sedmi člen 
in Pavlova hiša sta 
praznovala okrogla 
jubileja

BORIS	JAUŠOVEC	
POTRNA/LAAFELD  
(OD NAŠIH POROČEVALCEV)

Društvo sedmi člen za avstrij
sko Št ajer sko je v soboto 
slovesno proslavilo svojo dvaj
setletnico in desetletnico svo
jega kulturnega hrama Pavlove 
hiše. Predsednica Susanne Weit
laner je opozorila, da pomemb
ne novejše obletnice štajerskih 
Slovencev sovpadajo z zgo
dovinskimi spremembami v 
Evropi, “v kateri so meje padle, 
v ospredju pa so gospodarska 
povezovanja, pa tudi večjezič
na komunikacija ter izmenjava 
različnih kultur“.

Nabito polno dvorano v Pav
lovi hiši, kamor so prišli tudi 
številni lokalni in regionalni 
politični veljaki, predsednika 
obeh držav, Avstrije in Sloveni
je, pa sta se opravičila, je pozdra

vil in čestital za dvojni jubilej 
tudi namestnik deželnega gla
varja Štajerske dr. Kurt Flecker: 
“Dosežke Pavlove hiše občudu
jem. Vaše društvo in hiša do
kazujeta, da lahko v tej deželi 
uspevajo skupaj domače in prise
ljenske kulture. Pri tem pa inte
gracija ne sme biti razumljena 
kot asimilacija. V novi skupni 
Evropi ne sme biti diskrimina
cije, kulture so enakopravne, 
interkulturnost pa mora biti sa
moumevna.“

Flecker je, da bi poudaril 
drugačno manjšinsko politiko 

svoje dežele, o kateri je govori
la tudi Weitlanerjeva, omenil 
protimanjšinsko politiko na 
Koroškem, ki pa je ni izrecno 
imenoval: “Politične okoliščine 
v sosednji zvezni deželi so ana
hronistične, kar obžalujem.“ Da 
skuša biti Štajerska resnično pri
jaznejša do ostankov slovenske 
manjšine, pričata tudi dvojezič
na cestna kažipota do Pavlove 
hiše, ki so ju postavili minuli 
teden.

Zbrane sta nagovorila še 
Rudi Pavšič, predsednik Sloven
ske manjšinske koordinacije iz 

Trsta, in Tadej Peče z veleposla
ništva Slovenije na Dunaju. Rudi 
Merljak iz Urada za Slovence v 
zamejstvu in po svetu iz Ljub
ljane pa je društvu ob čestitkah 
obljubil še nadaljnjo podporo: 
“Kakor smo pomagali v prete
klosti, bomo pomagali tudi v 
prihodnosti.“ Stavek je bilo zani
mivo slišati, saj ni skrivnost, da 
so v Uradu letos spomladi imeli 
nekatere pripombe k zadnjemu 
letnemu zborniku društva, v ka
terem so med drugimi temami 
skušali predstaviti tudi proble
matiko izbrisanih.

Izrael	izpustil	libanonskega	vohuna
Izraelska policija je včeraj sporočila, da so iz zapora izpustili izraelskega držav
ljana Nasima Nisra, ki je bil obsojen zaradi vohunjenja v korist libanonskega 
šiitskega gibanja Hezbolah. Hezbolah pa je medtem vrnil posmrtne ostanke 
izraelskih vojakov, ki so bili ubiti leta 2006 med vojno v Libanonu. Tiskovna 
predstavnica ICRC Yaela SegevEytan predaje posmrtnih ostankov ni potrdi
la in je izjavila, da organizacija “zgolj ureja transfer zapornika Nasima Nisra“. 
Nisr je za zapahi zaradi vohunjenja za Hezbolah preživel šest let. Izraelski radio 
je minuli teden poročal, da je Izrael pripravljen izpustiti pet libanonskih zapor
nikov in vrniti posmrtne ostanke desetih Hezbolahovih borcev v zameno za 
omenjena izraelska vojaka. (sta)

Avstralija	umika	svoje	vojake	iz	Iraka
Avstralija je včeraj umaknila 550 pripadnikov bojnih sil, ki so bili nameščeni v 
oporiščih na jugu Iraka. Avstralski premier Kevin Rudd je tako izpolnil obljubo 
volivcem, da bo do sredine leta umaknil avstralske bojne sile iz te države. Kot je 
povedal guverner iraške province Dikar Aziz Kadun Alvan, so avstralski voja
ki včeraj zapustili oporišča v provincah Dikar in Mutana. Tam avstralski vojaki 
niso sodelovali v bojnih operacijah, temveč pri urjenju lokalnih varnostnih sil. 
Več sto pripadnikov avstralskih sil še ostaja v Iraku, kjer sodelujejo v podpornih 
nalogah, kot je varovanje diplomatov. Avstralija je v Iraku izgubila enega voja
ka, ki se je sam ustreli. (dpa)

Pomoč	iz	tujine	ne	sme	biti	pogojena
Namestnik mjanmarskega obrambnega ministra Aye Myint je včeraj v Singa
purju izjavil, da pomoč iz tujine ob uničujočem ciklonu Nargis, ki je prizadel 
državo, ne sme biti povezana z določenimi pogoji ali politizacijo. “Zelo bomo 
pozdravili vsakršno pomoč, ki bo v imenu dobre volje prišla iz katerekoli dr
žave ali organizacije, vendar pomoč ne sme biti pogojena ali spolitizirana,“ je 
na varnostnem forumu v Singapurju dejal namestnik obrambnega ministra. 
Dodal je, da je Mjanmar sedaj osredotočen na obnovo, in ponovil, da je po urad
nih podatkih ciklon, ki je Mjanmar prizadel 3. maja, zahteval 77.738 mrtvih, 
pogrešajo pa še 44.917 ljudi. Gmotno škodo je ocenil na 10,6 milijarde ameriš
kih dolarjev.	(zur)

Makedonska volišča so včeraj varovali do zob oboroženi policisti. (Reuters)

Predsednica Društva sedmi člen za avstrijsko Štajersko Susane Weitlaner pred polnim avditorijem Pavlove 
hiše (Marko Vanovšek)

(Reuters)
S tem sloganom je na tisoče protestnikov v azijskem delu Carigrada od turških 
oblasti včeraj zahtevalo demokratično rešitev tako imenovanega kurdskega 
vprašanja. Evropska unija je Ankaro, ki računa na članstvo v EU, že večkrat poz
vala, naj umakne omejitve glede kurdskega jezika in kulture, zdaj pa se je pozi
vom pridružilo še turško prebivalstvo. (zur)

Dovolj! Hočemo rešitev!


