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 Észak-Macedónia: cseberből vederbe? 

Összefoglalás: A 2019. évi elnökválasztás alacsony részvételi aránya egyértelműen 
jelezte az észak-macedóniai kormány felé az állampolgárok kiábrándultságát. Zo-
ran Zaev kormányfő ezért megígérte, hogy mind a pártján, mind a kormányán belül 
átfogó „takarítást” fog végezni. A személyi változások/változatlanságok azonban 
továbbra is kérdésessé teszik, hogy mennyire tud megújulni az észak-macedóniai 
politikai közösség és az állami struktúra. A kormány megítélését pedig több kor-
rupciós és zsarolási ügy is tovább rontotta. Az elemzés célja az észak-macedóniai 
kormány aktuális helyzetének bemutatása, és hogy annak milyen hatása lehet az 
ország európai integrációs folyamatára.

Abstract: The low turnout on the presidential elections in 2019 was a clear signal for 
the North Macedonian government about the disappointment of the citizens. Prime 
Minister Zoran Zaev promised to broom the party and the government. However, 
the personal changes/lack of personal changes brought into doubt how much the 
political life and the state administration can be reformed. The image of the govern-
ment was further deteriorated by corruption and extortion scandals. The aim of this 
analysis is to introduce the current state of the North Macedonian government and 
how it might affect the future of the country’s European integration process.

BEVEZETÉS

Nikola Gruevszki hosszú regnálását követően komoly elvárások fogalmazód-
tak meg az új, a mandátumát 2017-ben megkezdő kormánnyal és Zoran 
Zaev kormányfővel szemben. A miniszterelnök által vezetett Macedóniai 

Szociáldemokrata Unió (Socijaldemokratski Sojuz na Makedonija, SDSM) a kam-
pány során nem kevesebbre tett ígéretet, mint hogy újra visszavezeti az országot az 
euroatlanti integráció útjára, rendezi a szomszédos országokkal fennálló vitás kér-
déseit – köztük a Görögországgal való névvitát –, és eleget tesz a jogállamisággal 
kapcsolatos uniós elvárásoknak is. Miközben az első két ügyben valóban lényeges 
és sokszor a kormány népszerűségét veszélyeztető lépésekre került sor, Zaev hely-
zetét mégis ugyanúgy a jogállamiságra vonatkozó aggályok, a politikai szereplők 
attitűdjének a változatlansága rendítheti meg.

Kétévi kormányzás után, a 2019. évi elnökválasztás első fordulójában megmu-
tatkozott a választóknak a kormány politikájával szembeni kiábrándultsága. Erre 
válaszul a miniszterelnök lényeges átalakításokat ígért, de a megtett lépések követ-
kezetlensége megkérdőjelezte Zaev politikájának hitelességét. A helyzetet tovább 
rontotta a legfelsőbb szintű korrupciós ügyek kivizsgálásával megbízott különleges 
ügyész, Katica Janeva körüli botrány, valamint a miniszterelnök kommunikációs 
malőrje. Az észak-macedón belpolitikát másfél hónapja meghatározó botrányso-
rozat számos kihívást jelent nemcsak a jelenlegi kormány, hanem a nyugat-balkáni 
állam EU-integrációja számára is. Az elemzés a kormány átalakításának és az ún. 
Zsarolás-ügynek a hátterét részletesen bemutatva ismerteti, hogy mi várható az 
észak-macedón belpolitikában, és az milyen hatással lehet az ország euroatlanti 
integrációjára. Végül kitérünk a magyar vonatkozásokra is.
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„SÖPRÉS”:
VÁLASZ A MEGRENDÜLT VÁLASZTÓI BIZALOMRA

A szociáldemokraták a 2016. decemberi választásokon még két mandátum-
mal kevesebbet szereztek, mint a korábban kormányon lévő Belső Macedón 
Forradalmi Szervezet – Macedón Nemzeti Egység Demokratikus Pártja 

(Vnatresna Makedonska Revolucionerna Organizacija – Demokratska Partija za 
Makedonsko Nacionalno Edinstvo, VMRO–DPMNE), de végül az albán pártokkal 
kötött koalíciónak és megállapodásoknak köszönhetően mégis az SDSM alakít-
hatott kormányt. Az ebből fakadó kritikákat némileg feledtette a kormánypártok 
jó szereplése a 2017-es önkormányzati választásokon. Míg 2016. decemberben a 
szavazatok 37,87 százalékát szerezték meg (a VMRO–DPMNE 39,39 százalékot), 
addig a 2017-es önkormányzati választásokon lényegében leváltottak a jobboldali 
irányítást: 80 önkormányzatból mindössze öt maradt a VMRO–DPMNE-nél, 57 pe-
dig az SDSM-hez került. A megnövekedett politikai támogatásra szüksége is volt a 
pártnak, amelynek jelentős kompromisszumokat kellett kötnie mind az albán kö-
zösség képviselőivel (pl. az albán nyelv állami szintre emelése), mind a szomszédos 
államokkal, Bulgáriával és Görögországgal. E lépések önmagukban is megosztották 
a macedón közösséghez tartozó szavazókat, de a névvitát rendező preszpai megál-
lapodás hazai ratifikációja és az alkotmánymódosítási folyamat körüli politikai alkuk 
kínos helyzetbe hozták a kormányt. Ezek az egyezmények azonban elengedhetet-
lenek voltak ahhoz, hogy a kormány elhárítsa a társadalom nagy többsége által 
támogatott euroatlanti integrációt régóta blokkoló akadályokat.

A görögökkel több mint két és fél évtizede tartó névvitát lezáró megállapo-
dás júniusi aláírását és az észak-macedón parlament általi ratifikációját követően 
azonban azt az államfő, Gyorge Ivanov nem volt hajlandó aláírni. A köztársasági 
elnök korlátozott jogköre miatt a parlament jogosult volt másodszorra is szavazni a 
megállapodásról, amelyet így az államfő aláírása nélkül – az alkotmány előírásaival 
összhangban – hirdettek ki. Az ország nevének módosításáról szóló, 2018 szep-
temberében megtartott referendumon a választóknak kevesebb mint 37 százaléka 
járult az urnákhoz, így annak ellenére, hogy több mint 94 százalék támogatta a 
névmódosítást, a kormány nem érvelhetett az ellenzék felé azzal, hogy széles tár-
sadalmi bázisa lenne a megállapodásnak. (Megjegyzendő egyúttal, hogy mind az 
elnökválasztás, mind a referendum során megnehezítette a magas részvételi arány 
elérését, hogy Észak-Macedónia egyes keleti területei elnéptelenedőben vannak, il-
letve a választói névjegyzékben nagyon sok külföldön élő szerepel.)

Az alkotmánymódosítási folyamat elkezdéséhez szükséges parlamenti két-
harmadhoz nyolc ellenzéki képviselőnek a támogatása is kellett. Az október 19-i 
parlamenti szavazáson végül is meglett a 80 voks. A nyolc ellenzéki képviselőből 
heten a VMRO–DPMNE, egy pedig a kisebb ellenzéki szocialista párti frakcióból 
került ki; a „renitenseket” a VMRO–DPMNE eltávolította a soraiból. Az ellenzéki 

https://www.reuters.com/article/us-macedonia-election-result-idUSKBN1412L2
https://www.reuters.com/article/us-macedonia-election-result-idUSKBN1412L2
https://www.rferl.org/a/macedonia-social-democrat-zaev-submits-coalition-deal-albanian-parties/28336938.html
https://www.rferl.org/a/macedonia-social-democrat-zaev-submits-coalition-deal-albanian-parties/28336938.html
https://www.balcanicaucaso.org/eng/Areas/North-Macedonia/Macedonia-a-landslide-victory-for-Zaev-in-the-local-elections-183869
https://www.balcanicaucaso.org/eng/Areas/North-Macedonia/Macedonia-a-landslide-victory-for-Zaev-in-the-local-elections-183869
https://balkaninsight.com/2018/01/11/macedonia-passes-albanian-language-law-01-11-2018/
https://europeanwesternbalkans.com/2018/02/14/agreement-macedonia-bulgaria-enters-force/
https://balkaninsight.com/2018/06/17/macedonia-greece-sing-historic-name-deal-06-17-2018/
https://balkaninsight.com/2018/06/20/macedonian-parliament-approves-greece-name-deal-06-20-2018/
https://www.reuters.com/article/us-greece-macedonia/macedonias-parliament-endorses-name-deal-with-greece-for-second-time-idUSKBN1JV1MP
https://www.theguardian.com/world/2018/oct/01/result-of-macedonia-referendum-is-another-victory-for-russia
https://www.france24.com/en/20180926-macedonia-emigration-leaves-empty-villages-its-wake?fbclid=IwAR03wFTga6Ndvz3nEPyqFr7Qmj51-wB2MM3ePsCFnySRYwzeuO_yj3SbsIs
https://balkaninsight.com/2018/08/16/old-electoral-roll-problems-plague-macedonia-referendum-08-15-2018/?fbclid=IwAR2CxyGHs1_WgKdEosQMJhhoaWaNx1tuOG_sPCYVTD0pXKvOi3t99IlIEWU
http://www.balkaninsight.com/en/article/macedonia-makes-breakthrough-10-20-2018
http://www.balkaninsight.com/en/article/macedonia-makes-breakthrough-10-20-2018
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politikusok több feltételt is szabtak a támogatásukért cserébe: közülük három arra 
vonatkozott, hogy ha a görög ratifikáció elbukása miatt nem kerül sor a megálla-
podásra, akkor semmissé válik a nyolc képviselővel kötött egyezmény, egy pedig 
az észak-macedóniai pártok közti megbékélési folyamatot támogató parlamenti 
bizottság felállításáról szólt. Noha az efféle feltevéseket Zoran Zaev cáfolta, sokan 
nem zárják ki annak a lehetőségét, hogy az érintett képviselők az amnesztiáért cse-
rébe szavaztak át. Három képviselőt ugyanis a 2017. májusi parlamenti betörésben 
való részvételük miatt citáltak bíróság elé, míg mások közvetlenül vagy közvetve 
érintettek jelenleg is folyó büntetőeljárásokban. A feltételezéseket csak tovább erő-
sítette, hogy hármójukat éppen a parlamenti szavazás napján engedték ki a házi 
őrizetből. Mindez megkérdőjelezte a folyamat demokratikus jellegét. A korrupciós 
és visszaélési ügyekkel vádolt előző kormányfő, Nikola Gruevszki Magyarországra 
szökésének tisztázatlan körülményei pedig csak tetézték azok elégedetlenségét, 
akik a demokratikus intézmények megerősítésének és a korrupció elleni határozott 
fellépésnek a reményében támogatták a szociáldemokratákat. A külpolitikára he-
lyezett kiemelt figyelem nem elégítette ki a választókat.

A 2019. áprilisi elnökválasztás első fordulójában a kormánypártok által támoga-
tott Sztevo Pendarovszki mindössze négyezer szavazattal előzte meg a jobboldali 
jelöltet, Gordana Sziljanovszkát. A részvételi arány (41,8%) alig haladta meg a 40 szá-
zalékos érvényességi küszöböt, ami feltehetően a csalódott kormánypárti szavazók 
távolmaradásának volt a következménye. Pendarovszki a második fordulóban meg-
győző fölénnyel győzött, de Zaev nyilvánosan elismerte, hogy a szavazók határozott 
üzenetet küldtek a kormány felé, és ígéretet tett a helyzet javítására, a kormányban 
és a pártban történő „söprögetésre”.

Zaev a párton belüli lépésekkel kezdett, amelyeknek lökést adott az is, hogy 
egy, az SDSM-hez köthető, de független parlamenti képviselő, Pavle Bogoevszki 
(a 2015–2017-es tüntetések egyik emblematikus alakja) botrányba keveredett, és 
végül lemondott a mandátumáról. Egy taxiban készült hangfelvétel szerint drogot 
vásárolt – mint mondta, csak egy ismerősének vett marihuánát, gyógyászati céllal. 
Bogoevszki ráadásul a parlament mentelmi bizottságát elnökölte, amely többek kö-
zött Gruevszki mentelmi jogának a felfüggesztéséről is döntött.

Május 23-án megkezdődött a pártban a söprögetés. Az SDSM 78 helyi képvise-
letének a vezetését lecserélték, majd sort kerítettek a párt központi szervezetének 
a megújítására is. A zsarolási ügyben is érintett Alekszandar Kiracovszki főtitkár 
helyére Ljupcso Nikolovszki agrárminiszter került. Június 16-án megválasztották 
az új végrehajtó testületet is, bár a tizenhat fős testületből tíz régi arcnak számí-
tott. A párt átalakításának áldozatul esett a nagy elismertségnek örvendő Rusze 
Arszov is, az Ifjúsági Kulturális Központ megbízott igazgatója, akinek védelmében 
erőteljesen fellépett a közvélemény és a kulturális közösség is. A személyi változá-
sokat illető kritikák ellenére a pártvezetés szerint komoly lépések történtek, ugyanis 
belső értékelési és monitoringrendszert vezettek be.

Ezt követte a kormányátalakítás, amely nemcsak az SDSM-et, hanem az albán 
koalíciós partnerét, a Demokratikus Közösség az Integrációért (albánul: Bashkimi 
Demokratik për Integrim, BDI, macedónul: Demokratska unija za integracija, DUI) 

http://www.balkaninsight.com/en/article/macedonia-mps-deny-bribe-and-amnesty-allegations-10-22-2018
https://balkaninsight.com/2018/12/06/parliament-violence-coordinated-by-vmro-dpmne-defendant-says-12-06-2018/
https://www.theguardian.com/world/2019/apr/22/north-macedonia-presidential-election-goes-to-runoff-as-name-change-divides
https://balkaninsight.com/2019/05/10/cleaning-up-north-macedonia-requires-more-than-reshuffle/
https://english.republika.mk/news/macedonia/after-a-leaked-tape-scandal-sdsm-member-of-parliament-pavle-bogoevski-claims-he-was-buying-cannabis-oil-not-cocaine/
https://china-cee.eu/2019/08/21/north-macedonia-political-briefing-operation-broom-replacement-of-top-figures-in-sdsm-and-in-the-government-in-the-aftermath-of-the-presidential-elections/
https://balkaninsight.com/2019/06/28/north-macedonia-parliament-backs-ministerial-reshuffle/
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pártot is érintette. Azonban a kormány egyes tagjainak cseréje sem küldött egyér-
telműen pozitív üzenetet. A közvéleményben népszerű pénzügyminisztert, Dragan 
Tevdovszkit például úgy akarta leváltani a kormányfő, hogy ő maga vegye kezébe 
a tárca vezetését – a lépéssel a gazdasági helyzet javításának fontosságát akarta 
hangsúlyozni. Ez a kezdeményezése azonban nem csupán az ellenzék, de a kor-
mányoldal részéről is komoly ellenállást váltott ki, és összeférhetetlenségi aggályok 
miatt a Korrupcióellenes Bizottság is kifogásolta azt, így a kormányfő elállt ettől a 
tervétől. Tevdovszki pozíciójába végül Nina Angelovszka üzletasszony (a Grouper.
mk vezetője) került.

Az agrártárca élére Trajan Dimovszkit (SDSM) nevezték ki, de a sokat bírált előd-
je – amint arról már szó volt – a párton belül került magas beosztásba. A változások 
óta Goran Milevszki (SDSM) felel a helyi önkormányzati ügyekért, Huszni Iszmaili 
(DUI) a kulturális kérdésekért, míg Naszer Nuredini (DUI) viszi a környezetvédelmi 
kérdéseket. Az utóbbi elődjét, Szadula Durakit (DUI) szintén sok támadás érte a 
hozzá nem értése miatt. Ő közvetlenül a kormányátalakítás előtt le is mondott, de 
az új struktúrán belül megkapta a politikai rendszerért és etnikumközi kapcsolato-
kért felelős miniszteri és a miniszterelnök-helyettesi posztot. Az átalakítás viszont 
nem érintett több népszerűtlen politikust sem, köztük Oliver Szpaszovszki belügy-
minisztert, az EU-ügyi minisztert, Bujar Oszmanit, valamint az egészségügyi tárca 
vezetőjét, Venko Filipcsét.

Zaev azt is bejelentette, hogy alacsonyabb szinteken, állami intézményeknél és 
vállalatoknál szintén lesznek személyi változások. Kresnik Bektesi gazdasági minisz-
ter helyére Kire Kolemisevszkit, míg a jelenlegi helyettes tárcavezetőt, Kire Naumovot 
a Macedóniai Támogatási és Fejlesztési Bank vezérigazgatójának javasolta. Az ok-
tatás- és tudományügyi minisztérium helyettes vezetőjéül Elizabeta Naumovszkát 
ajánlotta, Duraki miniszterhelyetteséül pedig Nedzsat Mehmedovicsot.

A VMRO–DPMNE ezzel egyidejűleg azzal vádolta meg Zaevet, hogy a nagy 
szavak ellenére éppen a legkorruptabb és legkevésbé népszerű – sok esetben a 
DUI-ból érkező – minisztereket nem váltotta le. Hasonló kételyek fogalmazódtak 
meg a közvéleményben is.

A „ZSAROLÁS-ÜGY”

A Katica Janeva különleges ügyészt érintő és az ún. Zsarolás-ügyet jelentő 
eseménysorozat 2019 júliusában vette kezdetét. Az előzmények feltárásához 
a Különleges Ügyészség (Specijalno Javno Obvinitelstvo, SJO) létrehozására, 

valamint a Birodalom (Impreija) néven ismertté vált korrupciós ügyre is érdemes 
kitérni. A 2014–2015-ös belpolitikai válság lezárásához szükséges ütemtervet az Eu-
rópai Unió közreműködésével megkötött przsinói megállapodás (2015) biztosította. 
Az egyezmény értelmében állították fel a Janeva vezette SJO-t, amelynek mandá-
tuma a válság során hírhedtté vált lehallgatási botrány részleteinek a feltárására, 
valamint a korrupciós ügyekben érintett személyek felelősségre vonására terjedt ki. 

https://balkaneu.com/the-government-elects-new-ministers-the-opposition-insists-early-elections/?fbclid=IwAR3tJhI81ZEfKchZbJChcWnm8lThHciBsWEz4QlYp6p52KHAqshC5R7ikWE
https://makfax.com.mk/en/macedonia/zaevs-cabinet-picks-tabled-in-parliament-for-approval/
https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2014-2019/hahn/announcements/agreement-skopje-overcome-political-crisis_en
http://www.southeast-europe.org/pdf/28/dke_28_m_dk_Braun-Andras-Nemeth-Ferenc_A-folglyul-ejetett-allam--Macedonia.pdf
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A 2015-ben létrejött testület elsősorban a VMRO–DPMNE politikai-gazdasági köré-
be tartozó személyek, valamint az egykori észak-macedón miniszterelnök, Nikola 
Gruevszki ellen emelt vádakat. A Birodalom-ügy gyanúsítottjai között pedig Jordan 
Kamcsev üzletember, Bulgária tiszteletbeli konzulja is szerepelt. A Gruevszkivel jó 
kapcsolatokat ápoló Kamcsevet a 2002–2013 közötti időszakban elkövetett bűn-
cselekmények (bűnszövetségben való részvétel, csalás és pénzmosás) gyanújával 
állították bíróság elé 2018-ban. A per Kamcsev és társai felmentésével zárult 2019 
márciusában, azonban a jelenlegi botránysorozatban az ítélet meghozatalának kö-
rülményei jelentős szerepet kapnak.

2019 márciusában, az SJO és Janeva négyéves mandátuma lejártának köze-
ledtével az ügyészség körüli viták újra előtérbe kerültek. Ezt elsősorban az SJO 
létjogosultsága és a különleges ügyész szerepe okozta: a VMRO–DPMNE ugyanis 
nem fogadta el a kormányzó SDSM azon kezdeményezését, hogy az SJO a teljes 
autonómiáját megőrizve váljon az észak-macedón ügyészségi rendszer részévé. 
A jogszabály-módosítás elfogadásához szükséges kétharmados többséget a kor-
mánypárt így nem tudta biztosítani. Az SJO körüli vitákra hivatkozva nyújtotta be a 
lemondólevelét július 15-én Janeva. Indoklása szerint nem szeretné, hogy a testü-
let a politikai játszmák középpontjába kerüljön. Még aznap világossá vált azonban, 
hogy a különleges ügyész hirtelen lemondása kapcsolatban lehet egy korrupciós 
botránnyal, ami Zsarolás-ügy néven vált ismertté. Janeva telefonját ugyanis a ha-
tóságok lefoglalták, mert feltételezésük szerint az ügyésznő kapcsolatban állhatott 
az ügy gyanúsítottjaival.

A zsarolási ügy gyanúsítottja két üzletember: Bojan Jovanovszki („Boki 13”) mé-
diaszemélyiség és Zoran Milevszki („Zoki Kiceec”). A kormányközeli politikusokkal 
és a gazdasági élet szereplőivel szoros viszonyt ápoló vádlottak a feltételezések 
szerint pénzt zsaroltak ki Kamcsevből annak fejében, hogy az üzletember elkerülje 
a Birodalom-ügyben játszott szerepéért járó letöltendő börtönbüntetést. Az állítás 
igazságtartalmát a Matteo Salvinihez közeli La Verità olasz napilap által közölt vide-
ók és hangfelvételek bizonyíthatják. A február 10-ei dátummal ellátott felvételeken 
a két gyanúsított – Jovanovszki és Milevszki – látható, ahogyan Kamcsev ottho-
nában átveszik az előre megbeszélt összeg egy részét (1,5 millió eurót). Érdemes 
megjegyezni, hogy az észak-macedón legfelsőbb bíróság egy hónappal később 
hozott ítéletet a Birodalom-ügyben. Ráadásul a felvételeken Janeva és Zaev nevét 
is említették: Jovanovszki kijelentette, hogy megoldható, hogy Janeva ne tegyen a 
Birodalom-ügyben további jogi lépéseket, Zaev pedig „nem fog problémát okozni”.

A zsarolási ügy és Janeva szerepvállalásának a kivizsgálása meglehetősen las-
san halad. Az SJO egykori vezetőjét augusztus 20-án hallgatták ki, másnap pedig 
hivatali visszaélés gyanújával elrendelték harmincnapos őrizetbe vételét. A rendelke-
zésre álló dokumentumok alapján Janeva több mint 4000 eurónyi magánnyereséget 
szerzett a Birodalom-ügy kapcsán. Feltételezhetően az ő közbenjárásának köszön-
hető, hogy Kamcsev szabadlábon távozhatott, és az útlevelét is visszakaphatta.

Janeva lemondása és a zsarolási ügyben való feltételezett részvétele jelentős 
válsághullámot indított el az észak-macedón belpolitikában. Sztevo Pendarovszki 
köztársasági elnök a botrány teljes körű feltárását, az ellenzéki VMRO–DPMNE 

https://balkaninsight.com/2018/11/09/special-prosecution-probes-macedonia-s-business-magnate-11-09-2018/
https://balkaninsight.com/2019/08/08/video-adds-weight-to-north-macedonia-extortion-scandal/
https://balkaninsight.com/2019/07/15/janeva-quits-as-north-macedonias-chief-special-prosecutor/
https://nezavisen.mk/spo-head-katica-janeva-resigns/?lang=en
https://nezavisen.mk/spo-head-katica-janeva-resigns/?lang=en
https://balkaninsight.com/2019/07/15/janeva-quits-as-north-macedonias-chief-special-prosecutor/
https://balkaninsight.com/2019/07/16/north-macedonia-checks-prosecutor-in-extortion-case/
https://balkaninsight.com/2019/08/08/video-adds-weight-to-north-macedonia-extortion-scandal/
https://english.republika.mk/news/macedonia/racket-showed-that-boki-13s-power-comes-from-zaev/
https://meta.mk/en/katica-janeva-i-dont-feel-any-guilt-and-i-dont-know-whether-i-will-be-a-suspect-in-the-racket-case/
https://skopjediem.com/2019/08/22/ppoc-janeva-abused-official-position-to-influence-empire-case/
https://balkaneu.com/30-days-detention-for-katica-janeva/
https://meta.mk/en/pendarovski-is-disappointed-by-what-he-heard-and-calls-for-a-thorough-and-quick-investigation/
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pedig előrehozott választások mielőbbi kiírását szorgalmazza. A kialakult helyze-
tet a miniszterelnöknek sem sikerül megfelelően kezelnie. Zaev az ügy részleteiről 
érdeklődő újságírónak a következőt válaszolta: „nem fogom engedni, hogy pár bű-
nöző, egy hiú újságíró és – elnézést az LMBT-közösségtől – egy peder [a melegek 
egyik sértő macedón megnevezése] megdöntse a kormányt”. A kormányfő – a saját 
véleménye szerint – a félresikerült kijelentésével Jovanovszki személyiségét, nem 
pedig szexuális irányultságát kívánta jellemezni. A nyilatkozat azonban az észak-
macedón LMBT-közösség mellett az újságírói körök és a civil szféra nemtetszését 
is kiváltotta, és a kormányfő nyilvános bocsánatkérését követelték; ezt Zaev egy 
Twitter-bejegyzésben meg is tette. Az érdekvédelmi szervezetek emellett arra is 
felhívták a figyelmet, hogy a miniszterelnök megjegyzése a szólásszabadságra is 
veszélyt jelent, valamint további erőszakot eredményezhet.

Az SJO a Zaev-kormány szimbólumaként is szolgál: az ügyészség munkája 
testesíti meg a miniszterelnök ígéreteit, miszerint a kormány a jogállamiság meg-
erősítésével, a korrupció visszaszorításával és a megfelelő felelősségre vonással 
képes kihozni az országot a Gruevszki okozta state capture állapotából. Emiatt ért-
hető, hogy az SDSM-nek miért jelent komoly gondot Janeva lemondása (bukása), 
valamint az SJO-nak a Zsarolás- és a Birodalom-ügyön keresztül napvilágot látott 
kétes ügyletei. Ami ennek kapcsán látható, az az, hogy az SDSM vezetősége próbál 
minél jobban eltávolodni az őrizetbe vett gyanúsítottaktól, miközben az SJO további 
fenntartására törekszenek. Végül azonban letartóztatták Janevát – amit éppen az 
ügyészség hitelességének megőrzése miatt éreznek kiemelten fontosnak –, majd 
a parlament illetékes bizottsága egységesen az ügyésznő leváltása mellett döntött.

A 2014–2015-ös és a jelenlegi események között pedig további párhuzam 
vonható. Akárcsak a lehallgatási botrány során, a mostani ügyek feltárásában is 
lényeges szerepet játszanak a nyilvánosságra kerülő hangfelvételek, amelyek ál-
lami vezetők vagy magas beosztásban lévő tisztviselők visszaéléseire derítenek 
fényt. A jelenleg ellenzéki VMRO–DPMNE ugyanazon retorikai elemeket használja 
fel, mint amelyekkel annak idején az SDSM élt ellene. Ezek közé tartozik a szelektív 
igazságszolgáltatás elkerülése, a legfelsőbb politikai vezetők felelősségre vonásá-
nak és előrehozott parlamenti választások kiírásának a hangoztatása. Ez utóbbit 
egyelőre elutasította a kormányfő, de nem zárható ki, hogy egy romló belpolitikai 
helyzetben módosítja az álláspontját. Ehhez további lökést adhat, ha az EU ismétel-
ten elhalasztja az Észak-Macedóniával való csatlakozási tárgyalások megkezdését.

A BELPOLITIKAI HELYZET HATÁSA
AZ EURÓPAI INTEGRÁCIÓRA

A Zaev-kormány lépéseihez az uniós csatlakozási tárgyalások megkezdésének 
célja nyújtotta a legfontosabb ösztönzést. A Bulgáriával kötött megállapodás, 
valamint a Görögországgal folyt névvita rendezésének felgyorsítása után ab-

ban bíztak, hogy az EU Szkopje szempontjából pozitív döntést hoz. Ezzel szemben 

https://balkaninsight.com/2019/08/08/north-macedonia-opposition-cites-extortion-video-to-demand-election/
https://www.youtube.com/watch?v=bH4hag4V3nM
https://meta.mk/en/zaev-i-wont-let-the-government-to-be-torn-down-by-a-bunch-of-criminals-a-vain-journalist-and-i-hope-the-lgbt-community-will-forgive-me-by-a-faggot/
https://meta.mk/en/the-lgbt-community-demands-a-public-apology-for-both-prime-ministers-statements/
https://meta.mk/en/a-storm-of-reactions-and-demands-for-apologies-after-zaevs-few-criminals-vain-journalist-and-a-faggot-statement/
https://twitter.com/Zoran_Zaev/status/1161358781567119360
https://balkaninsight.com/2019/08/22/north-macedonia-special-prosecutors-see-positives-in-chiefs-arrest/
https://meta.mk/en/dimovski-the-decision-for-katica-janaevas-dismissal-was-unanimous-and-without-any-further-discussion/?fbclid=IwAR1nlPvJ1qaCddhujFofGwTA2K0aWlHF12t8ZGK5L4SsZ_tbTnvVAf8Yy_0
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2018. júniusban nem sikerült megszerezni valamennyi tagállam támogatását, így 
egy évvel későbbre halasztották a döntést. Fő elvárásként a jogállamiságot érintő 
reformok felgyorsítása jelent meg.

A 2019-es kormányátalakítás így nemcsak a választók, hanem az uniós vezetők 
aggályainak az eloszlatására is szolgált volna. Júniusban Zaev Berlinbe látogatott, 
hogy személyesen lobbizzon Angela Merkel kancellár támogatásáért, de végül az 
egyértelmű német állásfoglalás nem született meg. Az Európai Unió Tanácsának 
2019. júniusi ülésén a döntést októberre halasztották. Noha Észak-Macedóniának a 
csatlakozási tárgyalások megkezdésére való esélyei jobbak, mint Albániának, egy-
általán nem zárható ki, hogy az ismét csúszni fog. Ehhez további érvet jelenthet 
az EU számára a Janeva körüli botrány – ezért is történhetett meg a különleges 
ügyész letartóztatása és menesztése. Pendarovszki államfő hangsúlyozta, hogy 
senki sem vonhatja ki magát a felelősségre vonás alól, és a kormányfő is az együtt-
működéséről biztosította az igazságszolgáltatási szerveket. Ezen ígéretek gyakorlati 
érvényesítése segíthet Zaevnek némileg eloszlatni a hazai közvéleményben mind-
inkább erősödő elégedetlenséget, és javítani az ország teljesítményének az uniós 
partnerek közötti megítélését.

https://www.consilium.europa.eu/media/35863/st10555-en18.pdf
https://balkaninsight.com/2019/06/13/merkel-reassures-north-macedonia-on-eu-talks/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2019/06/18/council-conclusions-on-enlargement-and-stabilisation-and-association-process/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2019/06/18/council-conclusions-on-enlargement-and-stabilisation-and-association-process/
https://www.euractiv.com/section/enlargement/news/albanias-riotous-politics-rattle-eu-dreams/

