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Rolofs en Stöger stellen dat de Europese Unie, indien vastberaden en eenduidig, een 
doorslaggevende rol kan spelen in het oplossen van nog bestaande conflicten en het 
verder stabiliseren van de Westelijke Balkan (WB). Op dit belang van Europese integratie 
valt inderdaad niets af te dingen, doch wel op de WB-benadering die de auteurs hanteren, 
én op de - in mijn visie - oneerlijke en onterechte analyse van ontwikkelingen in de 
Republiek Macedonië (RM). Dat leidt tevens tot andere conclusies.  

Westelijke Balkan 

De historische analyse, waarmee het artikel aanvangt, is merendeels juist. Die analyse richt 
zich op Joegoslavië, en spitst zich daarna toe op Kroatië en Slovenië. Deze inleiding verschaft 
het artikel een bepaalde geloofwaardigheid, waardoor lezers latere paragrafen mogelijk óók 
als waarheid ervaren. Ik behoor niet tot deze categorie. Naast het feit dat Kroatië en 
Slovenië binnen gangbare definities niet (c.q. niet meer) tot de WB behoren, betreft een veel 
groter bezwaar het gegeven dat de auteurs een land dat wél tot de WB behoort, Albanië, 
geheel overslaan. Daarmee verliezen de algemene conclusies a priori al veel van hun 
zeggingskracht. Dat wordt nog verder versterkt door de bepaald merkwaardige, en vooral 
onjuiste, analyse van de specifieke situatie in de RM.  

Macedonië 

Hun stelling is dat de Macedonische premier Nikola Gruevski, als vertegenwoordiger van de 
‘Slavisch-Macedonische meerderheid’, zowel nationalistisch als autocratisch is te noemen en 
dat onder kabinet-Gruevski I en II een zogenaamd ‘Slavisch-Macedonisch nationalisme’ is 
opgeleefd. De suggestie wordt gewekt dat zulk een politiek leider slechts kan bestaan in een 
‘achtergebleven’ land als de RM, en niet in een geïntegreerd en ‘vooruitstrevend’ EU-lid als, 
bijvoorbeeld, Hongarije (zonder hier premier Orbán te willen beledigen).  

Nationalisme, en ook de beleving van de Macedonische identiteit, is lange tijd onderdrukt 
geweest bij het Macedonische volk. Kiro Gligorov - de onlangs overleden eerste president 
van de RM - merkte geregeld op: “Macedonia is all we have”, maar liet tegelijk zeer weinig 
ruimte voor nationalisme en ontkende zelfs de Macedonische identiteit door te stellen: 
“Macedonians are a Slavic people, having come to the Balkans in the 6th century, and have 
no connection to Alexander the Great and his civilisation.” Dit deed hij om nóg een bloedige 
Joegoslavische afscheiding te voorkomen, de Grieken te paaien, en de internationale 
gemeenschap gerust te stellen. Dat Gruevski ervoor kiest niet langer de Macedonische 
identiteit op een dergelijke - vergaande - wijze te ontkennen, staat niet per se gelijk aan 
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nationalistisch of autocratisch gedrag. Dat nationalisme in de RM toeneemt, is héél wel 
mogelijk maar dan eerst en vooral dankzij externe factoren en niet als direct beleid van 
Gruevski. Hierbij zijn twee centra aan te wijzen: Athene en Brussel. 

Voorts wordt - in tegenstelling tot wat de twee auteurs beweren - het conflict met 
Griekenland over de ‘naamkwestie’, óók door minderheden in Macedonië, waaronder de 
etnisch Albanese Macedoniërs, gevoeld als conflict tussen hún land en de Helleense 
Republiek. Het beperkt zich niet louter tot de (Macedonische) meerderheid van de RM.  

De RM wordt gedwongen zich af te zetten tegen diverse externe nationalistische krachten. 
Griekse nationalistische krachten blokkeerden in het verleden Macedonische toegang tot 
internationale organisaties, ondanks het voldoen aan toetredingscriteria, en richtten óók 
economische en politieke schade aan via het middel van de boycot. Zo werd de RM 
gedwongen, via het ‘Interim Akkoord’, om nóg meer van haar identiteit prijs te geven. Per 
saldo is het voornamelijk Griekenland, en niet Gruevski, dat de oorzaak betreft van de 
tendensen die de auteurs menen waar te nemen. Deze externe druk wordt versterkt door 
‘Brussel’.  

Vertraging in het toenaderingsproces tussen ‘Brussel’ en ‘Skopje’ is vooral te wijten aan 
Brusselse stroperigheid. Als gevolg ontstond er tevens een vertraging in het Macedonische 
(acqui communautaire) implementatieproces, én afnemend enthousiasme voor Euro-
Atlantische integratie. De EU gaf voorts aan (vooral in haar ‘2009 – 2010 Enlargement 
Strategy’, van 14 oktober 2009) dat het voortschrijdende toenaderingsproces tussen de EU 
en de WB werd/wordt gehinderd door financiële en economische crises. Die crises raken 
zowel de WB-landen als de EU-landen. Ook op deze wijze heeft de Helleense Republiek een 
vertragende werking op de EU-toetreding van de RM.  

Griekenland had eerder al de Macedonische toetreding tot de NAVO geblokkeerd, hoewel 
dit in strijd was met het ‘Interim Akkoord’ (oordeelde ook het Internationale Gerechtshof, 
ICJ). Echter: daarna werd het kwaad óók voor de toekomst voortgezet. De NAVO liet, 
niettegenstaande de ICJ uitspraak, recent nog weten dat de RM pas kan toetreden “as soon 
as a mutually acceptable solution to the name issue has been reached”. Deze eis werd eerder 
(in 2008, te Boekarest) niet gesteld, zodat de NAVO de Grieken nu nog steeds een droit de 
regard geeft over een eventuele Macedonische toekomst binnen de Euro-Atlantische 
instellingen.  

Zo bezien is het goed verdedigbaar te stellen dat een eventueel gebrek aan verdere 
voortgang in het Macedonische hervormingsproces (evenals een groei van nationalisme) niet 
te wijten is aan Gruevski doch aan het te Athene en Brussel gevoerde beleid ten opzichte 
van de RM. Per saldo wordt het Europese integratieproces geraakt door regionaal-nationaal 
beleid (Griekenland); Euro-Atlantisch beleid (EU/NAVO), evenals een opkomende invloed 
van anti-Europese partijen die geen uitbreiding van de EU wensen en veel minder door 
politieke leiders binnen de WB zelf. Dat de EU - als waardengemeenschap van vrede en 
vrijheid, democratie en rechtsstaat, evenals van tolerantie en solidariteit, én als ’s werelds 
grootste economische zone - zichzelf zo danig in de vingers snijdt, en de WB nu steeds meer 
van zich vervreemdt, moge duidelijk zijn. Systemen als Gallup’s Balkan Monitor tonen aan 
dat de steun voor EU-toetreding afneemt onder de WB-bevolkingen, vooral als gevolg van 
stagnatie die buiten de WB-regio wordt veroorzaakt. Dit betreft óók de WB-landen die al 



zeer ver zijn gevorderd in hun Europese integratie-inspanningen (in het bijzonder: Kroatië; 
Macedonië, en Montenegro). Dat is uiterst verontrustend te noemen, en dient geen enkel 
belang. 

Straks zijn ‘Brussel’ en ‘Athene’ eindelijk mentaal klaar, voor een volgende WB-
uitbreidingsronde, om te ontdekken dat ondertussen de WB-bevolkingen (uit frustratie en 
teleurstelling) alsnog vriendelijk bedanken voor de eer. Dat is een zéér onwenselijke 
ontwikkeling, gezien vanuit zowel een regionaal-continentaal alsmede mondiaal perspectief. 
Integratie is de oplossing; niet het meten met twee maten, of het in de WB meer ruimte 
geven aan nationalisme c.q. andere onwenselijke -ismen.  

Nederlands-Duitse initiatieven 

Rond de aanvullende eisen voor de RM (in het kader van NAVO- en/of EU-toetreding) dringt 
zich een gelijkenis op met de Nederlandse positie ten opzichte van de Republiek Servië. 
Nederlandse beleidsmakers opteerden hier voor een geïsoleerde positie, door - op zich 
correct - strikt vast te houden aan de beoogde uitlevering van Ratko Mladić en Goran Hadžić. 
Op het moment dat eindelijk aan die voorwaarden was voldaan, ontstond geen gedeelde 
EU-positie doch aanvullende eisen rond Kosovo/a (zodat het Servische EU-kandidaat-
lidmaatschap opschoof). Ook in het geval van Servië werkt dit de kans op toenemend 
nationalisme in de hand. Het voert te ver alle Nederlands-Duitse initiatieven, waar de 
auteurs in hun conclusies zo sterk voor pleiten, hier te behandelen. Echter: wie denkt aan 
Duitsland en de Balkan, denkt automatisch aan Genscher en de vroege erkenning van 
Kroatië (zonder enige vorm van multilaterale afstemming). Zowel Europa als de WB is beter 
af zónder dergelijke unilaterale en/of bilaterale initiatieven.  

Conclusie 

Als Gruevski werkelijk nationalistisch en autocratisch zou zijn, dan zou hij tevens ongelooflijk 
stupide zijn. Die indruk geeft hij tot nog toe niet, want als iets een centraal geleide regering 
tegenwerkt - zoals duidelijk werd tijdens de ‘Arabische Lente’ - dan is het communicatie via 
moderne media. Echter: juist onder Nikola Gruevski is héél Macedonië wifi-bereikbaar 
geworden (kom daar in Nederland maar eens om); krijgt elke leerling een pc; en daalt het 
percentage digibeten ondertussen razendsnel. Op economisch vlak past Gruevski de ene 
revolutie na de andere toe, om buitenlandse investeringen in de RM te doen toenemen. Zo 
ziet de RM, tegen alle ontwikkelingen in, nog steeds economische vooruitgang. Daarenboven 
heeft de RM binnen Euro-Atlantisch verband aangetoond de beste leerling van de klas te 
willen zijn. Helaas werken Brusselse meesters vooralsnog niet erg mee.  
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