
Onlinerejse til Nordmakedonien - onsdag den 22. september 2021

Jeres rejseleder er Zlatko Jovanovic, 
der er ph.d. i historie og rejseleder og 
analytiker i DEO med fokus på Sydøsteuropa. 

PROGRAM
Fra kl. 10.00 til 11.00 er linket åbent til at prøve 
at komme på Zoom-programmet, hvis man ikke har 
prøvet det før. Hvis det driller, kan du ringe på tlf. 
70 26 36 66 og få hjælp af os.

Fra kl. 13.30 er samme link åbent til, at man kan 
koble sig på rejsen til løs samtale.

Kl. 13.55 gennemgår vi praktiske oplysninger om 
Zoom.

14.00 Velkomst og introduktion til rejsens program 
ved DEO’s stifter Finn Ellegaard. 

14.05 Rejseværten Zlatko Jovanovic introducerer 
programmet og forklarer den 15-minutters 
rejsevideo, som vi har lavet til denne rejse. 

14.25 I den første time introduceres vi til dette for 
mange danskere lidt ukendte land. Zlatko 
fortæller om landets historie og politik. 

15.00 Pause med plads til fri snak. 

15.10 I rejsens anden time sætter vi fokus på 
kvindernes position i det nordmakedonske 
samfund. 

 Zlatko introducerer problematikken og 
oplægsholdere, hvorefter vi tager til Šuto 
Orizari, en lille kommune i storbyen Skopje. 
Her er 3/4 dele af befolkningen Romaer. 
Vi møder NGO’en Luludi (i et dansktekstet 
video-interview) som arbejder for at 
forbedre livsvilkår for roma kvinder og unge.

15.30 Næste stop er byen Štip, som er hovedbyen i 
den østlige del af landet og har stor tekstilin-
dustri der traditionelt har beskæftiget mange 
kvinder. Med udgangspunkt i et forsknings-
projekt om byens tekstilindustri i Jugoslavi-
ens tid vil Zlatko vise billeder og kort fortælle 
om situation i byen, dengang og nu.

15.45 Vi slutter i Tetovo, de nordmakedonske 
albaneres hovedby som ligger i den 
nordvestlige del af landet. Her møder vi 

 (i et dansktekstet video-interview) NGO’en 
Tetovo Kvindealliance der arbejder for at 
forbedre kvindernes position i både det 
lokale og det nordmakedonske samfund. 
Efter videoen vil en aktivist fra NGO’en 
besvare eventuelle spørgsmål fra deltagere. 

16.00 Pause med plads til fri snak. 

16.10 I den sidste time skal vi først møde den 
dansk-makedonske musiker Bjonko. Han er 
netop vendt hjem fra Nordmakedonien og 
vil fortælle om landet, dens musik og mad 
traditioner, men også om den musik, han 
selv spiller.

16.35 Zlatko fortæller om Nordmakedoniens 
forhold til EU. 

16.50 Afsluttende spørgsmål. 

17.00 Rejsen er slut: Благодарам / Faleminderit 
(Tak for i dag!)

Kirken Sveti Jovan Kaneo med udsigt over Ohrid-søen.

Šarena džamija 
(Den farvede moske) 
i Tetovo.



NORDMAKEDONIEN I TAL
  Nordmakedonien  Danmark  

Areal i km2   25.713  43.098 
Indbyggertal   2 mio.  (2002) 5,8 mio. (2020) 
Hovedstad  Skopje København   
Sprog Officielle sprog i hele landet: Dansk, færøsk, 
 Makedonsk og albansk  grønlandsk 
 Officielle sprog i nogle regioner og kommuner:  
 Romani, tyrkisk, serbisk, bosnisk, vlakisk  
Religion Kristne 70%, muslimer 29%, Lutheransk 74%, 
 andre eller ingen 1% ingen 20%, andre 6%
Fertilitetsrate 1,48 1,73 
Arbejdsløshed  18,4% 5,7%
Valuta Denar Krone   
  

Burek
Burek blev bragt til Balkan af de 
osmanniske Tyrkere. Det er et bagværk 
bestående af dej der fyldes med enten 
kød-, ost-, spinat- eller kartoffel. 

Tavče gravče (tavche gravche)
Betyder ”bønner på panden”. 
En traditionel nordmakedonsk ret med 
forskellige slags friske bønner. Kogte 
bønner blandes med peberfrugt, løg 
og forskellige krydderier og steges på 
panden, hvorefter blandingen bages i 
ovnen. 

MAD I NORDMAKEDONIEN

BEFOLKNINGSSAMMENSÆTNING

SKOPJE

ŠTIP

OHRID

TETOVO

NORDMAKEDONIEN

GRÆKENLAND

ALBANIEN

BULGARIEN

SERBIEN
KOSOVO

(befolkningstælling 2002)
I ALT .......................2.022.5472.022.547  

Makedonere ............. 1.297.981 (64%)
Albanere  ................... 506.083 (25%)
Tyrkere  ........................77.959 (4%)
Roma  ......................... 53.879 (3%)

Skopje by (10 kommuner) ...506.926.926  
Makedonere  .............. 338.358 (67%) 
Albanere  ....................103.891 (21%)
Roma  ..........................23.475 (5%) 
Serbere ....................... 14.298 (3%) 
Tyrkere  ......................... 8.595 (2%)
Bosniakker ......................7.585 (1,5%) 

Tetovo kommune ........... 70.841
Albanere  ................... 45.316 (64%)
Makedonere ............... 19.956 (28%)
Roma .......................... 2.357 (3%)
Tyrkere ........................1.882 (2,5%)

Ohrid kommune ............. 54.380.380  
Makedonere  ................ 45.985 (85%) 
Albanere  ....................... 2.962 (5%)
Tyrkere  ......................... 2.268 (4%)

Štip kommune ................ 47.796.796  
Makedonere  .................41.670 (87%) 
Roma  ............................2.195 (4,5%)
Vlaker  ............................2.074 (4%)
Tyrkere ...........................1.272 (3%)
Albanere ............................. 12 (0,03%)

Matka-søen uden for Skopje.

Skopjes centrale plads, 
Makedonien pladsen.


