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Ontmoeting met de nieuwe ambassadeur van de
Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië, Z.E. Lazar Elenovski

Aanwezigen
Peter Dedecker, voorzitter van de sectie België-Macedonië
Ben Muylaert, verantwoordelijke van de N-VA voor de buitenlandse betrekkingen
Serge De Ryck, secretaris van de sectie België-Macedonië
Lazar Elenovski, ambassadeur van de Republiek Macedonië
Daim Ilazi, eerste secretaris van de ambassade van de Republiek Macedonië
De ontmoeting met de heer Peter Dedecker, voorzitter van de IPU-sectie België-Macedonië,
heeft voornamelijk tot doel steun te zoeken bij de Belgische parlementariërs voor de
kandidatuur van de Republiek Macedonië om vanaf de Europese Top in juni
onderhandelingen op te starten met de Europese Unie voor een eventueel lidmaatschap.
Z.E. Lazar Elenovski heeft recentelijk een soortgelijk onderhoud gehad met de heer Karl
Vanlouwe, voorzitter van de commissie voor Buitenlandse Betrekkingen en
Landsverdediging van de Senaat en zal eerlang een onderhoud hebben met de heer André
Flahaut, voorzitter van de Kamer.

De Republiek Macedonië – “FYROM”, “Former Yugloslav Republic of Macedonia”, zoals ze
binnen de EU wordt genoemd – is sedert 1991 onafhankelijk en door 130 landen erkend. In
België wonen zo’n 6000 Macedoniërs, waarvan de helft in de hoofdstad. Griekenland,
voornamelijk gesteund door Frankrijk, is gekant tegen het opstarten van onderhandelingen
zolang “Macedonië” dezelfde naam behoudt als de gelijknamige Griekse noordelijke
provincie. Die kwestie betreft een bilateraal dispuut, waar Griekenland zelfs de Europese
Unie als waarnemer weigert. België billijkt het EU-standpunt daarin, maar Nederland en
Zweden zijn het standpunt van Macedonië meer genegen. Ook Bulgarije, waarmee vele
raakpunten bestaan (onder meer een deel van de bevolking en de taal), is niet direct
inschikkelijk.

Met de NAVO zijn de onderhandelingen al sedert 2008 aan de gang. Tot 2012 zijn alle
voortgangsrapporten positief. Een lidmaatschap van de Europese Unie kan sowieso slechts
na vier à vijf jaar durende onderhandelingen, hoofdstuk per hoofdstuk, worden overwogen.
De Macedonische bevolking is ten andere à 90 % pro-Europa.

De ambassadeur stelt een bezoek van de vijfkoppige vriendschapsgroep van het
Macedonisch Parlement eind mei, begin juni van dit jaar in het vooruitzicht, met een
eventueel tegenbezoek van de Belgische parlementariërs in het najaar.

Intussen zullen tal van culturele activiteiten, met de dienst Buitenlandse Betrekkingen van
de Vlaamse Gemeenschap, maar ook in diverse steden en gemeenten – Namen, Brussel,
Gent, Etterbeek – plaatshebben.

