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A 2008 júliusában hozott macedóniai nyelvtörvény értelmében az albán nemzetiségű 
parlamenti képviselők anyanyelvükön intézkedhetnek. Mindez azt jelenti, hogy az összes 
parlamenti dokumentumot megkapják albánul, anyanyelvükön érintkezhetnek bármely 
állami intézménnyel az ország bármely részén, valamint kihirdethetik az önkormányzati 
határozatokat, intézkedéseket azokon a településeken, amelyeken az albán kisebbség 
aránya több mint húsz százalékot tesz ki. Menduh Thaci, az ellenzéki Albánok 
Demokratikus Pártja (DPA) elnöke most azt követeli a parlament elnökétől, hogy azokon a 
településeken is tegyék lehetővé a helyi határozatok albán nyelvű kihirdetését, ahol az 
albán kisebbség aránya nem éri el a húsz százalékot. A konfliktus forrása, hogy a 
macedónok országukat macedón nemzetállamnak tekintik, amely egyenlőséget biztosít a 
többi nemzetiségnek, az albánok ellenben többnemzetiségű államot szeretnének, 
amelyben az albán is nemzeti nyelv.        K. A.  
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Csehország és Lengyelország mellett Törökországba is elhárítórakétákat telepítene az 
amerikai állam. A jelek szerint az USA komoly katonai fenyegetésnek veszi az Irán 
atomprogramját, ezért a Pentagon egy 7,8 milliárd dolláros hitelkonstrukció jóváhagyását 
kéri a Kongresszustól, mely lehetővé tenné Törökország ellátását Patriot PAC-3 elhárító-
rakétákkal. Ez a lépés igencsak megronthatja a helyenként problematikus iráni-török 
kapcsolatokat, ugyanakkor azt sem szabad szem elől téveszteni, hogy a nyugati 
biztonsági együttműködésre kifejezetten jó hatással lehetne ez a döntés.                    K. A. 
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A Világbank „Doing Business 2010: Reforming through Difficult Times” című jelentéséből 
kiderül, hogy a kelet-európai és közép-ázsiai államok azok, amelyek világviszonylatban is 
a leggyorsabban voltak képesek piaci reformot véghezvinni 2008-tól 2010-ig. 
Svetlana Bagaudinova, a Világbank sajtótájékoztatóján elmondta, hogy a reformhullám 
keleti irányban söpör végig a területen. Albánia, Fehéroroszország, Kirgizisztán és 
Macedónia eszközölte a legtöbb reformot 2008-ról 2010-re. 
A jelentés megállapította, hogy minden nyugat-balkáni állam javított az üzleti 
környezetén a vizsgálatba vont 10 kategóriában, mint például a határon átnyúló 
kereskedelem, a befektetők védelmezése, a munkavállalók foglalkoztatása vagy 
hitelnyújtás mutatóiban. Ezek alapján Macedónia – 183 államot vizsgálva – a 2008-as 69. 
helyről 2009-re a 32. pozícióba lépett előre. Bulgária megtartotta 44. helyét, míg 
Szlovénia az 58. pozícióból az 53.-ra jött fel. Románia tíz helyet veszítve az 55., 
Montenegró 71., Albánia 82., Szerbia pedig 88. a listán. Horvátország a 103., Koszovó a 
113., Bosznia-Hercegovina a 116. helyet foglalja el.     M. A.  
    
    
    
    
    


