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Tartalmi kivonat

A disszertáció témájának kiválasztásában alapvetően két szempont
dominált: összehozni azt a témát, ami érdekel azzal, amivel foglalkozom, illetve a
dolgozat témáját a munkám során fel tudja, használni. Így esett a választásom a
Nyugat-Balkán-Európai Unió-konfliktuskezelés hármasságára.
Ennek megfelelően a dolgozat maga is három pillérre épül: először az
Európai Unió Közös kül- és biztonságpolitikáját tekintem át a maastrichti
szerződéstől kezdve. Majd az Unió által alkalmazható diplomáciai eszközök
tárgyalására kerül sor. Végül pedig a szerződések által lehetővé tett
konfliktuskezelési lehetőségeket mutatom be. A téma további tárgyalásához
fontos megismerkedni azokkal a nemzetközi szereplőkkel, akik az EK/EU mellet
még fontos szerepet játszottak a konfliktus kezelésébe. Ide tartozik az a három
tagállam, amely az Európai Közösség politikai irányvonalát megszabták:
Franciaország, Nagy-Britannia és Németország. Mellettük szó esik az ENSZ
valamint az EBESZ tevékenységéről is.
A dolgozat második pillére a nyugat-balkáni államok. Ezt az új a
geopolitikai régiót az Unió alkotta meg illetve nevezte el. Idetartoznak
Jugoszlávia utódállamat, mínusz Szlovénia és plusz Albánia. Az első rész a
Jugoszlávia felbomlása körüli diplomáciai tárgyalások, majd az állam felbomlását
követő válság menedzseléséről szól. Utána az általam balkáni válságoknak
nevezett, albán kisebbség vs. délszláv többség közötti konfliktus okai lefolyása
illetve megoldása következik. Idesoroltam továbbá az albán állam gazdasági és
politikai széteséséből táplálkozó válság tárgyalását is.
A harmadik pillérben

az EK/EU a gyakorlatban megvalósított

konfliktuskezeléséről esik szó. A délszláv állam felbomlásakor ez elsősorban
diplomáciai tevékenységet foglalt magában, mely továbbfolytatódott a balkáni
válságok esetében is. Az ötödik fejezetben pedig azokat az eszközöket tárgyalom,
amelyek hagyományos értelmezés szerint az Unió külpolitikai gyakorlatához
sorolandóak, de számos stabilizálási elemet is tartalmaz.
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Abstract

When choosing the topic of the dissertation, two considerations
determined my decision: to combine two topics I am interested in and what I am
deal with. Furthermore, I needed a topic I can apply in my teaching practice.
There fields were united: the wstern Balkans, the European Union and conflict
resolution.
Accordingly, the dissertation has three pillars. The first one concetrates
on the EU’s Common Foreign and Security Policy as it is integrated in the the
Treaty on the European Union at Maastrich, the Netherlands. Then come those
instruments the EU can apply when dealing with a conflict. First, the diplomatic
means are discussed then the legally allowed practices are presented. I seemed to
be important to introduce those internaitonal actors that had a decisive role in the
South Slav conflicts. Namely, the United Kingdom, France and Germany’ foreign
policy, which determined the mainstream policy toward the reagion. Besides
them, the activity of the United Nations and the Organisation for Security and Cooperation in Europe are discussed.
The second pillar of the dissertation is the dissoultion of Yugoslavian and
the subsequent so-called Balkan crises. During the Yugoslav break-up, the
EC/EU’s diplomatic efforts are discussed in the context of conflict management.
On the other hand, the Albanian minority vs. South Slav majority’s conflict is
analysed. Moreover, the politico-economic break-up of Albania is also discussed
here.
The third pillar here is the conflict management capabilities of the
European Union. First, it was predominantly diplomatic activity on multi-level
co-operation. However, there is a whole chapter on the instruments the EU uses
when dealing with the Western Balkans, a new geo-political region established by
the EU. There instruments are basically considered to be foreign policy tool, but
they can be used as stabilising and conflict resolution tools.
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Résumé analitique
Au moment de choisir le sujet de la thèse, deux considérations
déterminèrent ma décision: à combiner deux sujets qui m'intéressent et que je suis
beaucoup avec. En outre, j'avais besoin d'un sujet, je peux appliquer dans ma
pratique d'enseignement. Il les champs étaient unis: les Balkans wstern, l'Union
européenne et la résolution des conflits. En conséquence, la thèse repose sur trois
piliers.
Le premier concetrates sur étrangère de l'UE et de la politique de sécurité
tel qu'il est intégré dans le traité, la sur l'Union européenne à Maastricht, aux PaysBas. Viennent ensuite les instruments de l'UE peut s'appliquer lorsqu'il s'agit d'un
conflit. Tout d'abord, les moyens diplomatiques sont discutés ensuite les pratiques
légalement autorisés sont présentés. Il me semblait être important d'introduire ces
acteurs internaitonal qui ont eu un rôle décisif dans les conflits slaves du Sud. A
savoir, le Royaume-Uni, la France et la politique étrangère allemande, qui a
déterminé la politique générale vers le reagion. A côté d'eux, l'activité de
l'Organisation des Nations Unies et l'Organisation pour la sécurité et la coopération
en Europe sont discutées.
Le deuxième pilier de la thèse est la dissoultion de Yougoslavie et les
suivantes que l'on appelle les crises des Balkans. Au cours de la débâcle
yougoslave, les efforts de la CE / UE diplomatiques sont discutés dans le contexte
de la gestion des conflits. D'autre part, la minorité albanaise contre les conflits des
Slaves du Sud majorité est analysé. En outre, le politico-économique l'éclatement
de l'Albanie est également discutée ici. Le troisième pilier est ici les capacités de
gestion des conflits de l'Union européenne.
Tout d'abord, il s'agissait principalement d'une activité diplomatique sur
le multi-niveau de la coopération. Cependant, il ya tout un chapitre sur les
instruments de l'UE utilise lorsqu'ils traitent avec les Balkans occidentaux, une
nouvelle géopolitique de la région mis en place par l'UE. Il instruments sont
essentiellement considérés comme outil de politique étrangère, mais ils peuvent
être utilisés comme outils de stabilisation et de résolution des conflits.
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Rövidítések jegyzéke

AÜT

Általáns Ügyek Tanácsa

CARDS

Community Assistance for Reconstruction, Development
and Stabilization

DPA

Albán Demokrata Párt Macedóniában (Partia Demokratike
Shqiptare)

ECHO

Humanitarian Aid and Civil Protection Department of the
European Commission, az EU Humanitárius Hivatala

EPE

Európai Politikai Együttműködés

EA

European Agreement, azaz Európai Megállapodás

EBEÉ

Európai Biztonsági és Együttműködési Értekezlet

EBESZ

Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet

IFOR

Implementation Force, NATO-vezette nemzetközi békefenntartó erők

IPA

Instrument for Pre-accession Assistance, azaz Előcsatlakozási
támogatások

JNA

Jugoszláv Néphadsereg

KKBP

Közös kül- és bizonságpolitika

NFH

Nemzeti Felszabadító Hadsereg Macedóniában

NYEU

Nyugat-európai Unió

OSCE

Organisation for Security and Cooperation in Europe

PDP

(Albán) Demokratikus Fejlődés Pártja Macedóniába ()

PHARE

Pologne-Hongrie Assistance à la Reconstruction des
Économies

PBT

Politikai és Biztonsági Tanács

RSB

Republika Srpska Bosanska, azaz Boszniai Szerb Köztársaság

RSK

Republika Srpska Krajina, azaz Krajinai Szerb Köztársaság

SAA

Stabilization and Association Agreement, azaz Stabilizálási
és Társulási Megállapodás

SAp

Stabilization and Association Process, azaz Stabilizálási és
Társulási Folyamat
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SEESAC

South-East Europe Clearinghouse for the Control of Small Arms
and Light Weapons

SP

Stability Pact, Stabilizációs Egyezmény

UÇK

Ushtria Çlirimtare e Kosovës, Koszovói Felszabadító Hadsereg

UÇPMB

Ushtria Çlirimtare e Preshevës, Medvegjës dhe Bujanocit,
Preševo, Medveđa és Bujenovac Felszabadító Hadserege

UNCIVPOL

United Nations Civilian Police, ENSZ Polgári Rendőrség

UNCRO

United Nations Confidence Restoration Operation in Croatia,
azaz ENSZ Bizalom Helyreállítási Művelet Horvát-országban

UNPAs

United Nations Protected Area, az ENSZ védelme alatt álló területek Horvátországban

UNPROFOR

United Nations Protection Force, azaz ENSZ Védelmi Erők

VMRO-DPMNE Vnatrešna makedonska revolucionerna organizacija-Demokratska
partija za makedonsko nacionalno edinstvo, azaz Belsőmacedón Forradalmi Szervezet-Demokratikus Párt a Macedón
Nemzeti Egységért
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Bevezetés

1989. november 9-én a berlini fal leomlott, ezzel a hidegháború véget ért.
Vele együtt megszűnt a második világháború nyomán kialakult kétpólusú
világrend. A hidegháború elmúltával új világrend kezdett körvonalazódni,
amelyben új szereplők jelentek meg a színen: új államok (mint az újraegyesített
Németország vagy Jugoszlávia és a Szovjetunió utódállamai), egy új nemzetközi
szervezet (mint az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet [EBESZ])
valamint új szabályrendszer öltött formát. Európa már nem volt mentes a
fegyveres konfliktusoktól, amelyek már nem államok között, hanem államon
belül játszódtak. A belső konfliktusok gerjesztésében érdekelt csoportok
tevékenysége az illető állam szétesésébe torkollva egy egész régió biztonságát
veszélyeztették. A kiválásra szolgáló érvek jogi alapját az Egyesült Nemzetek
(ENSZ) önrendelkezési jogára vezették vissza. Az 1992 és 1996 között az ENSZ
főtitkári pozícióját betöltő Boutros Boutros-Ghali az An Agenda for Peace1 című
írásában fogalmazta meg, hogy a világszervezet a szeparatista törekvésekre
hogyan kíván reagálni. Ebben leszögezte, hogy az Egyesült Nemzetek alapköve
az állami szuverenitás és területi egység tiszteletben tartása. A főtitkár elismerte a
népek önrendelkezési jogát, de hangsúlyozta, hogy nem szabad minden
szeparatista törekvésnek helyt adni, hiszen akkor az államok felbomlásának nem
lehetne gátat vetni. Így a béke, a biztonság és a gazdasági jólét megvalósítása is
lehetetlenné válik. Boutros Boutros-Ghali szerint az önrendelkezési jogot alá kell
rendelni a már meglévő állam érdekeinek. Az ENSZ a gyakorlatban ragaszkodott a
konfliktusok békés, tárgyalások útján történő megoldásához.2 Az ENSZ-főtitkár
hitvallásának első próbája a német-kérdés volt.
A második világháborút követően az egyik legfontosabb feladat a német
állam újjászervezése és az új nemzetközi rendbe való integrálása volt. Az európai
integráció első szerződéseinek tető alá hozatalában fontos szerepet játszottak azok
1

B. BOUTROS-GHALI, An Agenda for Peace: Preventive Diplomacy, Peacemaking and Peacekeeping,
New York: United Nations, 1992, p7. http://www.un.org/Docs/SG/agpeace.html 2012. január 19.
2
Ibid. p10.
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a francia politikusok, akik nem kívánták ugyanazokat a hibákat elkövetni, mint az
első világháborút követő párizsi béketárgyalásokon tették, ezért a rendezést új
alapokra kívánták helyezni. Az első szerződések alapkoncepciója az volt, hogy
Németországot úgy integrálják vissza Európa gazdasági és politikai rendszerébe,
hogy

közben

a

német-francia

megbékélést

is

elősegítsék.

A

francia

kezdeményezések, amelyeket a németek is támogatottak, elősegítették a két
nemzet megbékélését. Az 1950-es évektől kezdődően az integráció alakulása
nagymértékben függött a német-francia együttműködéstől. A későbbiekben
elsősorban azok a reformok váltak sikeressé, amelyeket mind Párizs mind Bonn
támogatott.
A vasfüggöny lehullása után azonban új helyzet állt elő az integrációban.
Az újraegyesített Németország 18 millió lakossal lett több miután az öt keletnémet tartományt a Német Szövetségi Köztársasághoz csatolták. Így az új állam a
Közösség lakosságának 23%-t, míg gazdasági erejének valamivel több, mint
30%-t tette ki.3 Nem csoda, hogy a többi tagállamot – különösen Nagy-Britanniát
és Franciaországot – aggodalommal töltötte el ez a változás, mivel felborult az
egyensúly a németek és a többi tagállam között. London és Párizs határozottan
ellenezte a német újraegyesítést, mely 1990. október 3-án meg is történt. Az
1990-es évek elején Berlin – az újra egyesített Németország régi-új fővárosa –
figyelmét az egyesítést követő gazdasági, pénzügyi és politikai következmények
kötötték le. Bár volt egy halvány kezdeményezés a franciák részéről, hogy az
egyesülés költségeit a Közösségnek együttesen kellene finanszírozni, azokat
mégis a német kormánynak kellett állnia. A délszláv konfliktusban Berlinnek még
volt annyi ereje, hogy Szlovéniát és Horvátországot elismerje szuverén államnak,
ezzel nyomást gyakorolva ezze a többi tagállamra, de a kezdeményezést ezek után
kiengedte a kezéből. Ez a tény viszonylag hátrányos helyzetbe hozta Jugoszláviát,
hiszen egyedül Németországnak voltak érdekeltségei a térségben.4
A német önrendelkezési jog gyakorlati alkalmazása megfelelt a Boutros
Boutros-Ghali által kifejtett alapelveknek: bár egy állam megszűnt – nevezetesen
a Német Demokratikus Köztársaság – ám ez végeredményben azt jelentette, hogy
egy korábban felosztott ország öt tartománya tért vissza alkotmányosan az eredeti
3

Lásd erről bővebben: HAFTENDORN, H., German Foreign Policy Since 1945. Stuttgart-München:
Deutsce Verlags-Anstalt, 2006. pp275-398.
4
Ibid., p168.
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államba.5 Ugyanakkor Kelet- és Nyugat-Berlin is egyesült, így az eredeti állam
érdekei nem sérültek – inkább helyreálltak.
Jugoszláviában azonban az An Agenda for Peace programját nem lehetett
alkalmazni. A délszláv állam egysége háttérbe szorult a tagköztársaságok
felbomlást elősegítő önállósulási törekvéseivel szemben.
A kelet-európai rendszerváltás idején az európai politikusokat elsősorban
a Szovjetunió reakciója érdekelte. A két szuperhatalom közé szorult Európának
egyáltalán nem volt mindegy, hogy Moszkva hogyan viszonyul hatalma
összeomlásához a térségben. A gorbacsovi reformfolyamat elsődleges célja az
volt, hogy új alapokra helyezze a Szovjetunió és a szocialista államok kapcsolatát.
A szovjet diplomácia egyáltalán nem számított arra, hogy a jaltai rendszer
kártyavárként fog összeomlani a reformok következtében.
A külpolitikai változásokat belpolitikai átrendeződés követte. Gorbacsov
reformja

maga

ellen

fordította

a

hatalom

korábbi

birtokosait,

és

a

tagköztársaságok között önállósulási mozgalmat indított el. Gorbacsov kezéből
fokozatosan kicsúszott a kormányzás és a hatalom, mely a Szovjetunió
széthullásához vezetett 1991 decemberében.6 Az európai politikusok feszült
figyelemmel kísérték az eseményeket, hiszen nem tudhatták pontosan, hogy a
változások milyen nemzetközi következményekkel járnak majd. Az Európai
Közösség/Unió figyelmét ezért jobban lekötötték a Szovjetunió körüli kérdések,
mint Jugoszlávia problémája.
A délszláv állam egyébként is gyorsan elveszítette a Nyugat
érdeklődését. Ha nincs szocialista tábor, akkor már nem érdekes a nemzetközi
politika számára egy olyan állam, amely megengedheti magának, hogy kivonja a
kül- és belpolitikáját Moszkva irányítása alól. Jugoszlávia számára az el nem
kötelezettségi politika7 is értelmét veszítette, hiszen megszűnt a kétpólusú
világrend, már nem létezett a két szuperhatalom, amelyek között egy alternatív
külpolitikának helye lett volna. Ráadásul az irányvonalat kidolgozó politikusok
sem éltek már. Az új jugoszláv politikusi nemzedéket jobban érdekelte a hatalom
birtoklásának a kérdése. Azok a jugoszláv tagállamok, amelyek inkább
5

1990. május 18-i német-német szerződés a pénzügyi, gazdasági és társadalmi egységről.
Lásd erről bővebben: O’Clery, C., Moscow, December 25, 1991: The Last Days of the Soviet Union.
PublicAffairs, 2011.
7
Az el nem kötelezettségi politikáról lásd: KULLAA, R., Non-Alignment and Its Origins in Cold War
Europe: Yugoslavia, Finland, and the Soviet Challenge. Tauris Academic Studies, 2012.
6
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elszenvedői, mint alakítói voltak a délszláv átalakulásnak (Bosznia-Hercegovina,
részben Horvátország, idesorolható Koszovó is) mind belpolitikai mind
külpolitikai szinten magukra maradtak. Az ENSZ embargó és az Unió
tehetetlensége inkább súlyosbította, mint enyhítette helyzetüket.
Európa a hidegháború alatt túlságosan hozzászokott az Egyesült Államok
védelméhez. A jugoszláviai válságot Washington kezdetben szerette volna az
európaiakra hagyni, de viszonylag rövid idő alatt kiderült, hogy az európai
politikusok nem képesek diplomáciai úton rendezni Jugoszláviában a válságot.
Emellett az amerikai külpolitika is irányt váltott, mivel az európai közös kül- és
biztonságpolitika kezdett az amerikai külpolitikai érdekek riválisává válni. 1994től világossá vált, hogy katonai beavatkozásra van szükség. A NATO keretén belül
az Egyesült Államok vette át a kezdeményezést és végül is Washington
segítségével sikerült a feleket Daytonban tárgyalóasztalhoz ültetni. A valódi
politikai rendezésből tehát az Európai Unió kimaradt.
Maga az Európai Unió szerkezete sem tette lehetővé a hatékonyabb
szerepvállalást a délszláv polgárháborúban. A konfliktus kibontakozásakor a
maastrichti rendszer még éppen csak testet öltött. A hárompilléres rendszerben8 az
akkori tagállamok csupán a gazdasági együttműködést emelték közösségi szintre,
a külpolitika továbbra is kormányközi együttműködés keretében valósult meg. A
közös

kül-

és

biztonságpolitika

közvetlen

előzménye

a

tagállamok

külügyminisztereinek egyeztető fórumát, az Európai Politikai Együttműködést
kell tekintenünk. Már az 1950-es években felmerült az első szerződések alapító
tagjai között a külpolitikai együttműködés. Ezt az igényt a koreai háború és az
Európai Védelmi Közösség generálta, de a háború befejezése után sem a közös
védelem, sem az egyeztetett külpolitika nem valósult meg. Az 1960-as évek
elején a Fouchet-tervek sem hoztak kézzelfogható eredményt. Az Étienne
Davignon által kidolgozott koncepció a tagállamok 1973-ban hagyták jóvá.
Az Európai Politikai Együttműködés, melyet az Egységes Európai
Okmány9 intézményesített 1986-ban, keretében a tagállamok összehangolták
nemzeti álláspontjukat, közös álláspontot alakítottak ki és erre támaszkodva
8

STAAB, A., The European Union Explained: Institutions, Actors, Global Impact. Indiana University
Press, 2011. pp126-160.
9
Single European Act:
http://ec.europa.eu/economy_finance/emu_history/documents/treaties/singleuropeanact.pdf 2012.
január 25. pp20-22.
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közös akciókat valósítottak meg. Ez a külpolitikai gyakorlat működött a
vasfüggöny leomlásáig még abban az esetben is, ha az egyes tagállamok
külpolitikai

érdekei

eltérőek

voltak.

A

rendszerváltás

után

azonban

megmutatkoztak a hiányosságok. A maastrichti szerződés hiába alkotott meg egy
látszólag új rendszert, az valójában a régi egyeztető alapokon működött tovább.
Ez azt jelenti, hogy burkoltan bár, de egyes tagállamok a nemzeti érdekeiket az
Unió érdekei elé helyezhetik, és nincs olyan intézmény, amely ebben
megakadályozná őket.
Nem megfelelő a közös kül- és biztonságpolitika intézményrendszere
sem. Valójában nem is beszélhetünk intézményrendszerről, mivel minden egyes
esetben az első pillér bizonyos intézményeit veszik kölcsön. Az Európai
Parlamentnek a legkisebb a jogköre: a tagállamok csak utólag kötelesek
tájékoztatni ezt a testületet. A Parlament csupán közvetve gyakorolhat befolyást a
külügyekre a költségvetésen keresztül. 1999-ig egy európai biztos volt felelős a
külügyekért,

de

az

Uniót

maga

az

Európai

Bizottság

képviselte

a

külkapcsolatokban. A külpolitika hosszú távú alakításáért viszont az Európai
Tanács a felelős. A közös álláspontok kialakítása a legnehezebb, mivel a
tagállamok egyhangú szavazatára van szükség. Ha azonban figyelembe vesszük
azt a tényt, hogy bizonyos tagállamok megengedhetik maguknak, hogy saját
érdekeiket a közös érdek elé helyezzék, látható, hogy a közös álláspontok
kialakítása milyen nehézkes és hosszadalmas folyamat.10
Az Unió ugyanakkor nem rendelkezett bizonyos képességekkel. A
tagállamok ugyanis hiába döntöttek a közös akciókról, ha nincs szervezet, ami
azokat végrehajtsa. A maastrichti szerződés ugyan integrálta a Nyugat-európai
Uniót a második pillérbe, de nem rendelkezett közös hadsereg vagy
védelempolitika kialakításáról. Újabb problémát jelentett, hogy egyes uniós
tagállamok NATO tagok is egyben. A Nyugat-európai Unió integrálása tehát
inkább bonyolította az amúgy is komplikált helyzetet. Az Európai Unió
tagállamai különböző státusban immár két katonai szervezetnek is tagjai voltak,
úgy, mint rendes tagok, társult tagok, megfigyelők illetve társult partnerek a
Nyugat-európai Unió esetében. 1992-ben szétválasztották a jogköröket: a NATO
10

Lásd erről részletesen: GAZDAG F., Az Európai Unió közös kül- és biztonság- és
védelempolitikája. Székesfehérvár, 2005.

xvii
_________________________________________________________________________
lett a kollektív védelem bástyája, míg a Nyugat-európai Unió11 a válságkezelés és
békefenntartás feladatait kapta. Ennek ellenére a Balkánon ez utóbbi feladatokat
is a NATO látta el.
A

rendszerváltások

után

a

kelet-közép-európai

államok

hamar

kinyilvánították abbéli szándékukat, hogy csatlakozni kívánnak „Európához”. Az
1990-es évekre az Európa megnevezés csaknem teljes mértékben NyugatEurópára korlátozódott, amely az egyetlen lehetséges és üdvözítő gazdasági és
politikai rendszerben élt. A szovjet blokkból kiszabaduló államok kormányai
1994-től sorra nyújtották be a csatlakozási kérelmüket. Brüsszelt szinte
elárasztották a kérvények, és mindez éppen abban az időszakban, amikor az Unió
elérte képességeinek határát. Amikor a maastrichti rendszert megalkották, az
európai politikusok arra számítottak, hogy egy viszonylag hosszabb időre szóló
stabil együttműködési formát alkottak meg. Ehelyett egyszerre több irányban
kellett

reagálniuk:

a

Szovjetunió

felbomlására,

a

NATO

szerepének

újrafogalmazására, a csatlakozni kívánó országokra, az ehhez szükséges
intézményi

reformra,

és

a

délszláv

konfliktusra,

annak

esetleges

továbbterjedésére. Görögország különösen megnehezítette az Unió munkáját,
amikor legitimációs vitába bonyolódott a frissen szuverén állammá vált
Macedónia nevének kérdésében.
Koszovó után Brüsszel már nem halogathatta tovább az egységes
álláspont kialakítását a Balkán-félszigettel kapcsolatban. Az is világossá vált,
hogy a térséget nem lehet egységes régióként kezelni. Lassan körvonalazódtak a
kelet-balkáni területek, azaz Bulgária és Románia, amelyek mérföldekkel
lehagyták az ún. nyugat-balkáni államokat. Görögország és Szlovénia – mely
utóbbi már nem balkáni állam – pedig már „Európa” kapuin belül van. Tovább
ösztönözte az egységes nyugat-balkáni politika kialakítását a macedóniai
polgárháborús helyzet 2001-ben. Még egy válságot az Unió nem tudott volna
kezelni, anélkül, hogy fegyveres konfliktusba bonyolódjon. Bár akkor már elég
erős NATO jelenlét biztosította a stabilitást, a macedóniai albán-macedón
ellentétek könnyen válságban sodorhatták volna az amúgy is gyenge lábakon álló
Albániát és az éppen lecsendesített Koszovót.
11

A lisszaboni szerződés alapvető változásokat hozott, ezért a Nyugat-európai Unió tagállamai úgy
döntöttek 2010. március 31-én, hogy a szervezet működését megszűntetik, amely hivatalosan 2011.
június 30-án történt meg.
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Az Unió a nyugat-balkáni államok érdekében indított újjáépítési
folyamatot különböző nemzetközi szervezetek (ENSZ, EBESZ, NATO) bevonásával
hajtja végre. Az Unió három pillére közül a Gazdasági és Monetáris Unió a
legsikeresebb, ezért Brüsszel erejét főleg a gazdasági újjáépítésre koncentrálta.
Kialakítottak egy olyan csomagot, amelyben a gazdasági és politikai átalakítás
egyaránt nagy hangsúlyt kapott. A Balkánon azonban nincs egyszerű dolga az
Uniónak és a különböző nemzetközi szervezeteknek, hiszen itt a dolgok egyszerre
végtelenül egyszerűek és hihetetlenül bonyolultak. A gazdasági és politikai
rendszerváltás számos egyéb, régóta megoldásra váró kérdés megoldását is
megköveteli. (1) A bonyolult nemzeti és etnikai viszonyokból adódó emberi és
kisebbségi jogok betartását és betartatását. Ebből a szempontból BoszniaHercegovina a legbonyolultabb, hiszen itt nem létezik többség és kisebbség. (2)
Az albán-kérdés tulajdonképpen 1912 óta megoldatlan. Bár Koszovói 2008-ban
deklarálta függetlenségét, ez csak továbbbonyolította az egyébként is bonyolult
problémát. (3) Az interperszonális kapcsolatokon működő gazdaságokat igen
nehéz a korrupciótól megtisztítani.
Tovább nehezíti az Unió és a nemzetközi szervezetek munkáját, hogy a
Nyugat-Balkánon hiányoznak olyan intézmények, amelyek működése nyugaton
már teljesen elfogadott. A civil társadalom megteremtése is nagy terheket ró az
európai szakemberekre. Talán az egyik legnagyobb hiányossága az egységes
Nyugat-Balkán politikának az, hogy a térség államai „gazdag nagybácsiként”,
azaz kifogyhatatlan pénzügyi forrásként kezelik az Európai Uniót. Ennek pedig
sajnos az a következménye, hogy az Unió részéről a térségbe befektetett összeg
vagy eltűnik, vagy nem hozza meg a várt eredményeket.
A disszertációmban elsősorban az 1990-es évek eseményeit tárgyalom. A
vizsgálatom középpontjában a maastrichti szerződés második pillérének a
Nyugat-Balkánon folytatott gyakorlati alkalmazása áll. A Nyugat-Balkán nevet
adta az Európai Unió annak a régiónak, amelyet Szlovénia kivételével a volt
jugoszláv tagköztársaságokra alkalmaznak,12 és idesorolják Albániát is. Az
általam vizsgált konfliktusok Jugoszlávia felbomlása, az albániai, a koszovói
valamint a macedóniai válságokra terjed ki (1990-2001), ugyanis ezek az
események
12

adtak

erőteljes

lökést

a

közös

kül-

és

biztonságpolitika

A csatlakozási szerződésnek megfelelően, Horvátország 2013. július 1-én teljes jogú tagja lesz az
Európai Uniónak. Ettől kezdve a Nyugat-Balkán kifejezés Horvátországra már nem alkalmazandó.
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továbbfejlesztésének, valamint az Unió konfliktuskezelési képességeinek
kifejlesztéséhez. Az Unió azonban nem csak a hagyományos diplomácia –
valamint az időközben kifejlődött ún. többszintű diplomácia (amikor a
tárgyalásokon több szereplő, több nemzetközi szervezet is részt vesz) –
eszközrendszerét alkalmazta. Az Európai Bizottság kifejlesztett egy olyan keretet,
amelyet minden tagjelölt államra alkalmaznak. Ezt a rendszert szabták később a
nyugat-balkáni államokra.
Az Unió konfliktus kezelése mára már komplex formát öltött. Nem csak
a szembenálló felek közötti diplomáciai eszközöket kell érteni – mint pl. a
tárgyalás, a közvetítés, a döntőbíráskodás, vagy a facilitálás –, hanem a konfliktus
utáni újjáépítést is. Ezért tartottam fontosnak, hogy az egyes társulási
szerződéseket az V. fejezetben összehasonlítsam, illetve kimutassam a fejlődési
trendeket.
A disszertáció öt nagy fejezetre oszlik, amelyek kronológiai sorrendben
tárgyalják a válságokat. Az első fejezetben az Európai Unió Közös Kül- és
Biztonságpolitikáját tekintem át a maastrichti szerződéstől kezdve. A történeti
áttekintés helyett célravezetőbbnek tűnik a kormányközi együttműködés
értelmezése valamint az egyes módosítások nyomon követése a különböző
szerződésekben.

A

kormányközi

együttműködésből

következően

az

intézményrendszer valamint a döntéshozatali mechanizmus meglehetősen
komplikált. Ezeknek a felvázolása azért fontos, hogy pontos képet adhassak arról,
hogy milyen nehézkes és hosszadalmas folyamat az Európai Unió részéről
reagálni egy-egy válságra. Szeretném külön kiemelni a Közös Kül- és
Biztonságpolitika Fő Képviselője13 tisztség létrehozásának a fontosságát, aki bár
nem az Unió külügyminisztere, de külügyekben rendkívül fontos a szerepe.
A második fejezetben azokat a szereplőket veszem számba, amelyek
fontos szerepet játszottak a jugoszláviai válság kezelésében. Mivel a dolgozat
elsősorban az Európai Unió szerepére koncentrálódik, az ENSZ, a NATO és az
EBESZ szerepét csak kiegészítő információként kezelem. Az Unió tagállamai
közül a három vezető hatalom Jugoszlávia-politikáját elemzem. A délszláv válság
idején Franciaország, Nagy-Britannia és Németország játszott komoly szerepet a
13

A 2009-ben életbe lépett Lisszaboni szerződés a pozíciót Unió Külügyi és Biztonságpolitikai
Főképviselője néven nevezi. Lisszabon Szerződés, 24. cikk. In: Az Európai Unió Hivatalos Lapja, C83,
53. évfolyam, 2010. március 30. p32.
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diplomácia terén. Ez a három tagállam képviselte azt a két domináns álláspontot,
amely mögé a többi tagállam is felsorakozott, nevezetesen egyben tartani
Jugoszláviát vagy engedni, hogy a tagköztársaságok önálló államként kiváljanak
a szövetségből. Olaszország és Görögország az 1997-es albániai összeomlást
követően vállat magára válságkezelő feladatokat elsősorban azért, mert az
albániai menekültek elsődleges célpontja Dél-Olaszország, Szicília és a
szomszédos Görögország volt. Az Orosz Föderációnak az 1990-es években
folytatott balkáni külpolitikájára pedig azért nem térek ki, mert a jelcini kor
külpolitikai elemzése maga is megérdemel egy disszertációt.
Az egyik leghosszabb fejezet – a harmadik – Jugoszlávia felbomlásával
foglalkozik. A kutatók egy része egy-egy kiváltó okra vezeti vissza a délszláv
állam széthullását. Én azonban ahhoz a csoporthoz kívánok csatlakozni, amely
komplex okokat vázol fel, tehát kitér a gazdasági és politikai okokra. A
továbbiakban az egyes tagköztársaságok szemszögéből tárgyalom a felbomlást,
mert elsősorban a válság anatómiája érdekel. Szeretnék arra is rámutatni, hogy a
válságkezelés elégtelenségét elsősorban az az ellentmondás okozta, amely az
Európai Unió nézőpontja (területileg egységes Jugoszlávia) és a jugoszláv
tagköztársaságok érdeke (önálló [nemzet]állam) között húzódott.
Számomra a legizgalmasabb probléma az albán-kérdés: megoldatlansága
a mai napig veszélyezteti az egész Balkán-félsziget stabilitását. A Balkánon élő
albán népesség négy konfliktusért is felelős, amely már önmagában is mutatja a
tágabb értelemben vett európai politikusok érdektelenségét. Koszovó ügye hívta
fel a nemzetközi közvélemény figyelmét a problémára, annak ellenére, hogy a
helyi politikusok már az 1990-es évek elején részt követeltek a Jugoszláviatárgyalásokon. Az albán-kérdés tulajdonképpen 1913 óta megoldatlan, amikor az
önálló albán állam határait messze nem az etnikai határok mentén húzták meg.
Sem az első sem a második világháborút lezáró békék nem kínáltak megoldást a
széttagoltság feloldására. Az 1997-es albániai összeomlásnak elsősorban
gazdasági okai voltak. A délszláv utódállamokban kisebbségben élő albánság
konfliktusai inkább az államot alkotó többség szűklátókörű politikájának a
következménye és szoros összefüggésben állnak a Koszovóban elégtelenül
végrehajtott békeépítő tevékenységnek. Koszovó azonban mérföldkő az Unió külés biztonságpolitikájának továbbfejlődésében – az albán probléma kezelése pedig
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már egy szorosabb együttműködést eredményezett az Unió, az illető állam és az
albán kisebbség között. Ennek a problémának a tárgyalása a negyedik fejezetben
történik.
Az ötödik fejezetben a nyugat-balkáni államok stabilizálási eszközei
vázolom fel. Ez csak látszólag egyszerű, valójában ez is egy komplex kérdés. A
térség stabilitásának megteremtése egyszerre konfliktus megelőzés, -kezelés és
konfliktus utáni újjáépítés. Az Európai Uniónak szembe kellett néznie azzal a
ténnyel, hogy alapvető biztonságpolitikai érdeke fűződik a gazdaságilag és
politikailag stabil Balkán-félsziget megteremtéséhez. Ehhez gazdasági-pénzügyi,
politikai és mindenekelőtt jogi eszközrendszerre van szüksége. Erre szolgálnak a
pénzügyi segélyek, gazdasági programok, egyeztető fórumok és legfőképpen a
társulási szerződések. Ebben a fejezetben összehasonlítom a különböző társulási
szerződéseket és rámutatok arra, hogy milyen fejlődési szinteken mentek végig.
Majd a stabilizálási folyamat14 tartalmát és eszközeit elemzem.
Az utolsó fejezet az összegzésé: a nemzetközi környezet, a délszláv állam
felbomlása és az Európai Unió konfliktuskezelési eszközei és annak alkalmazása.
A disszertáció formája a Chicago Manual of Style15 szabályait követi. A
személy- és földrajzi nevek írásakor az eredeti helyesírást követtem, kivéve azt az
esetet, amikor az illető főnév magyaros helyesírása már meghonosodott.

14

WILFENS, PAUL, J.J., Stabilizing and Integrating the Balkans: Economic Analysis of the Stability
Pact. EU Reforms and International Organisations. Berlin: Springer, 2001.
15
http://owl.english.purdue.edu/owl/resource/717/02/ 2012. január 16.
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Irodalmi áttekintés

Az európai Unió nyugat-balkáni konfliktuskezelésének tárgyalásához
számos elsődleges és másodlagos forrást használtam. Az elsődleges források
szempontjából három forrásgyűjtemény volt nagyon hasznos:
1. Yugoslavia Through Documents: from its Creation to its Dissolution.
Snežana Trifunovska (ed.) Kluwer Academic Publisher, 1994
2. Former Yugoslavia Thourgh Documents: from its Dissolution to the
Peace Settlement. Vol. 2. Snežana Trifunovska (ed.) Kluwer Academic
Publisher, 1999.
3. The International Conference on the Former Yugoslavia. Official
Papers. Volume 1-2. B.G. Ramcharan ed. Kluwer Law. International,
1997.
Az első kötet 363 eredeti dokumentumot tartalmaz, amelyeket 1809.
augusztus 16. és 1991. szeptember 1. között adtak ki. A dokumentumok kisebbik
része Szerbia illetve Jugoszlávia létrehozására vonatkoznak. A disszertáció
szempontjából fontos dokumentumok a III. részben találhatóak (1990-1993) és
mintegy 280 iratot foglal magában. A források között szerepelnek egyes
nemzetközi szervezetek (ENSZ, EK, NYEU) és fórumok (EBEÉ) által kiadott
nyilatkozatok és határozatok. Ezek mellett helyet kaptak az egyes jugoszláv illetve
az utódállamok állami szervei által kiadott dokumentumok. Továbbá a kötet
tartalmaz még számos olyan dokumentumot is, amelyek az utódállamok
(Szlovénia, Horvátország, Macedónia, Bosznia-Hercegovina és a Jugoszláv
Szövetségi Köztársaság) alkotmányos berendezkedésére vonatkoznak.

xxiii
_________________________________________________________________________
A második kötet a délszláv állam felbomlásától a Daytonban megkötött
szerződésig

gyűjtötte

össze

a

dokumentumokat.

A

téma

komplexitása

következtében ennek a dokumentumgyűjteménynek más a szerkezete. A
Bevezetést kilenc rész követi, amelyek mindegyike egy meghatározott témakör
(utódállam) iratait tartalmazza. A kötet újdonsága, hogy ahol lehetett, a szerkesztők
megjegyzéseket csatoltak vagy kiegészítő információkat bocsátanak a kutatók
rendelkezésére.
A harmadik kötetben a szerkesztők három témakör köré csoportosították
a rendelkezésükre álló dokumentumokat. Az első részben a Jugoszláviakonferenciák iratai találhatóak, amelyeket további alcsoportokba osztottak
(Carrington-konferencia, London-konferencia, Jugoszlávia-konferencia, Bosznia,
Horvátország, Macedónia). Ez megkönnyíti a témával foglalkozó kutatók
munkáját, akik témakör alapján kereshetnek vissza egyes dokumentumokat. A
második részb az ENSZ Biztonsági Tanácsa számára készített jelentéseket, illetve a
Biztonsági Tanács által kibocsátott határozatokat (Resolution) tartalmazza. A
harmadik részben a Jugoszlávia-konferenciák társelnökei illetve az Egyeztető
Bizottság által kiadott dokumentumok találhatóak.
Mindhárom kötet javarészt ugyanazokat az iratokat tartalmazza. A
kötetek felépítése azonban különböző, az a szerkesztők logikáját tükrözi. Én
elsősorban a Trifunovska által szerkesztett szöveggyűjteményeket használtam.
Az internet adta lehetőségeket maximálisan kihasználtam. Az Unió
hivatalos honlapjáról valamennyi alapszerződés (maastrichti, amsterdami, nizzai),
harmadik országgal kötött szerződés (társulási szerződések, európai
megállapodások, stabilizálási és társulási szerződések), a kül- és
biztonságpolitikára vonatkozó (http://europa.eu/pol/cfsp/index_hu.htm) és egyéb
dokumentum letölthető (http://europa.eu/documentation/official-docs/index_hu.htm;
lex.europa.eu/JOIndex.do?ihmlang=hu).

http://eur-

Az online hozzáférés egyik nagy előnye, hogy az

archívumból 24 órán belül elküldik azokat a dokumentumokat, amelyeket a
kutatók esetleg már nem találnak meg egy bizonyos oldalon. Az ENSZ
Határozatokat is le lehet tölteni az ENSZ hivatalos honlapjáról, amelyeket évekre
lebontva raknak fel (pl 1999-es év: http://www.un.org/Docs/scres/1999/sc99.htm).
Továbbá, az Ohridi Keretszerződés a macedón kormány hivatalos
honlapján, a Dayton Békeszerződés és a Rambouillet Átmeneti Egyezmény a Béke
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és

Önkormányzat

Megteremtéséről

Koszovóban

az

Egyesült

Államok

Külügyminisztériumának honlapjáról tölthető le.
Az Európai Unióról szóló összefoglaló művek közül Gazdag Ferenc
könyve (Az európai integráció és külpolitika. Budapest: Osiris Kiadó, 2005.)
számít alapműnek. Az európai integráció történetén keresztül mutatja be a
külpolitikai együttműködés kialakulását, a döntéshozatali mechanizmust és a
kormányközi együttműködés alapján lehetséges intézményi hátteret.
Az idegen nyelvű összefoglaló művek közül érdemes azokat választani,
amelyek az European Union Series, azaz az Európai Unió sorozatban jelennek
meg. Federiga Bindi tanulmánykötetében (Foreign Policy of the European Union.
Assessing Europe’s Role in the World) az egyes szerzők számos témakört
érintenek. A szerkesztő tanulmánya az külpolitika fejlődésének történeti hátterét
mutatja be az Európai Védelmi közösségtől az Európai Unióról szóló szerződésig.
Bemutatja azokat az eseményeket, amelyek befolyásolták a tagállamokat a
külpolitikai együttműködés terén meghozandó döntésekben. Bindi nem csak
felsorolja a kezdeményezéseket, hanem részletesen bemutatja, hogy azok miben
különböznek vagy hasonlítanak a korábbi változatokhoz. Továbbá kitér a
mediterrán bővítésekre és az 1980-as évek reformkezdeményezéseire is. Luca Gori
tanulmánya (The Balkans and the European Union) röviden összefoglalja az Unió
és a Balkán kapcsolatait.
Hasznos olvasmány még Karen Elizabeth Smith könyve (European
Union Foreign Policy in a Changing World. Cambridge: Polity Press, 2008.). A
szerző bemutatja, hogy az Unió külpolitikai téren öt alapvető célt kíván
megvalósítani:
1.

a regionális együttműködés ösztönzése

2.

emberi jogok betartatása

3.

a demokrácia és a tisztességes kormányzás elősegítése

4.

konfliktusok megelőzése

5.

nemzetközi bűnözés és a terrorizmus elleni harc.
A szerző azt fejtegeti – amivel magam is egyetértek -, hogy a külpolitika

nem csak a második pillér produktuma, mivel az Unió mindhárom pilléren
keresztül folytatja ezt a tevékenységet (a külgazdasági kapcsolatok az első pillérbe
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tartoznak; a szervezett bűnözés elleni harc a harmadik pillér kompetenciája).
Továbbá, az Unió a pilléreken keresztül is folytat külpolitikai tevékenységet,
amikor az egyes pillérek - elsősorban az első – intézményrendszerét veszi
„kölcsön”.
A Balkán-félsziget történetére vonatkozó összefoglaló művek közül
Barbara Jelavich A Balkán története: 20. század (Budapest: Osiris, 2000) című
könyvében a balkáni államok kialakulásáról ír. A dolgozat szempontjából a kötet
8-10. fejezetei fontosak, amelyben a második világháború után újjászervezésről
esik szó. A kötet elsősorban a nemzetközi kapcsolatokra helyezi a hangsúlyt.
Jugoszlávia esetében a görögországi polgárháborúban való jugoszláv részvételre, a
Tito-Sztálin szakításra és az el nem kötelezettségi politika kialakulására
koncentrál. Emellett a másik fontos, a Balkán-félsziget történetét taglaló könyv
1453-tól tárgyalja a régiót. Stavrianos (The Balkans since 1453) nagyobb
hangsúlyt fektet az egyes balkáni államok történetére. Míg Jelavich a Balkánfélsziget történetét egy régió történeteként kezeli, addig Stavrianos a régiót alkotó
államok történetére koncentrál.
Jugoszlávia

történetével

Juhász

József

foglalkozik

alaposan.

A

könyvében, amely a Volt egyszer egy Jugoszlávia (Budapest: Aula, 1999.) címet
viseli,

elsősorban

a

belpolitikai

kérdésekre

koncentrál.

A

dolgozatom

szempontjából a leghasznosabb rész az államjogi vitákról szól, amely átszövi az
1974 utáni történésekkel foglalkozó fejezeteket. A könyv 1999-ben jelent meg,
ennek ellenére részletes képet nyújt a szlovéniai, a horvátországi és a boszniai
eseményekről. Juhász József könyve mellé érdemes odatenni Stipe Mesić
visszaemlékezését (Jugoszlávia nincs többé. Helikon Kiadó, 2003.) Ő volt
Jugoszlávia Szövetségi Elnökségének utolsó, horvát nemzetiségű elnöke.
Könyvében szinte percről percre (1991. május 15 – 1991. december 5.) írja le az
állam felbomlását, és olyan információkat tesz közzé, amelyekhez csak ő juthatott
hozzá: levelekből, magánbeszélgetésekből idéz, amelyeket egyelőre nem tudunk
ellenőrizni. Éppen ezért a leírtakat fenntartásokkal kell kezelni.
A délszláv utódállamok történetével foglalkozó összefoglalások közül
Szi-lágyi Imre Szlovénia történetét írta meg (Az önálló és demokratikus Szlovénia
létrejötte. Budapest: teleki László Alapítvány, 1998.) Ebben a művében Szilágyi
azt fejti ki, hogy Szlovéniában milyen okok vezettek el az önállóság gondolatáig,
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illetve annak gyakorlati megvalósítása milyen konfliktusokat gerjesztett a délszláv
államon belül. Emellett fontos megemlíteni azt a könyvet, amely a Slovenia: from
Yugoslavia to the European Union (Mojmir Mrak, Matija Rojec and Carlos SilvaJauregui [eds.] World Bank Publications, 2004.) címet viseli. A könyv egyes
fejezeteit kiemelkedő szlovén politikusok és gazdasági szakértők írták. A könyv
célja, hogy összefoglalja azokat a gazdasági és társadalmi okokat, amelyek a
szlovén politikusokat az önálló állam megteremtésére ösztönöztek. Ezzel
párhuzamosan a gazdasági szakemberek részletesen és alaposan tárgyalják a
jugoszláviai gazdasági válságot.
Horvátország története szempontjából Sokcsevits Dénes összefoglalása
fontos. A műnek nem feladata a délszláv válság részletes tárgyalása, viszont
lényegre törő összefoglalását adja az egyébként komplikált eseményeknek. A
szerző hivatkozik olyan összefoglalásokra is, amelyeket jómagam is használok a
dolgozatomban.
A felbomlás okaival foglalkozó – szerintem az egyik legjobb – tanulmány
kötet a Yugoslavia and After. (A Study in Fragmentation, Despair and Rebirth.
D.A. Dyker and I. Vejvoda [eds.] London-New York: Longman, 1996.) Ivan
Vejvoda tanulmányában (Yugoslavia 1945-91: from Decentralisation Without
Democracy to Dissolution) Jugoszlávia felbomlásának politikai okait elemzi.
Szerinte a decentralizáció ún. proto-államok kialakulásához vezetett, amelyekben a
többségi nemzet már korábban elindult a nemzetté válás útján. A decentralizáció,
amit az 1974-es alkotmány szentesített, alkotmányos nacionalizmusba torkollott,
ez pedig centrifugális erőként működött.
Vesna Bojičić (The Disintegration of Yugoslavia: Causes and
Consequences of Dynamic Inefficiency in Semi-command Economies) tanulmánya
gazdasági okokat helyez előtérbe. Ő amellett érvel, hogy az 1970-es évek
gazdasági növekedését külföldi kölcsönökből finanszírozták. A bőséges külföldi
tőke egy sor ellentétes hatást eredményezett és elterelte a figyelmet a jugoszláv
gazdaság szerkezeti és működési problémáiról és a regionális különbségekről. Az
elégtelen gazdasági erőforrások, az államigazgatás és a politikai légkör sajátos
kombinációja alapot teremtett a gazdasági regionalizmusnak, továbbrontotta a
gazdaság amúgy is rossz működését és a rendszer szerkezeti rugalmatlanságát.
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David A. Dyker a tanulmányában (The Degeneration of the Yugoslav
Communist Party as a Managing Elite – a Familiar East European Story?) a
Jugoszláv Kommunisták Szövetségének az állam felbomlásában játszott szerepét
boncolgatja. Az ő fő érve az, hogy az államigazgatás decentralizációjával a
kommunista pártot is decentralizálták, amivel ún. „nemzeti kommunista pártokat”
hoztak létre. A tagköztársaságokhoz kötődő pártvezetés nem a föderáció
összetartását, hanem a tagköztársaságok szétválását támogatta.
Slavo Radošević (The Collapse of Yugoslavia – Between Chance and
Necessity) szerint a délszláv állam felbomlását elsősorban a rosszul (át)szervezett
gazdaság okozta, amely ennek következtében alulteljesített. A gazdaság a félig
tervutasításos gazdaságirányítás és a piacgazdaság között rekedt.
A Jugoszlávia-konferenciák lebonyolításának tárgyalásakor Ahrens
(Diplomacy on the Edge. Containment of Ethnic Conflict and the Minorities
Working group of the Conferences on Yugoslavia. Baltimore, MA : The Johns
Hopkins University Press, 2007.), Hodge (Britain and the Balkans: 1991 until the
present. London-New York: Routledge, 2006.) és Gibbs (First Do No Harm:
Humanitarian Intervetion and the Destruction of Yugoslavia. Nashville:
Vanderbilt University Press, 2009.) könyvére támaszkodtam. Ahrens elsősorban a
konferenciák technikai lebonyolításával foglalkozik: hogyan szervezték meg a
tárgyalásokat, kik milyen minőségben vettek részt a tárgyalásokon, mi volt a
feladata a különböző munkacsoportoknak, stb. Maga a szerző is tevékenyen részt
vett a tárgyalásokon: Németországot képviselte, majd az EK Megfigyelői
Misszióját vezette, és végül a Nemzeti és Etnikai Közösségek és Kisebbségek
Munkacsoportjának elnöke volt. A könyvében Ahrens elsősorban ennek a
munkacsoportnak a tevékenységét foglalja össze 1991 és 1996 között. Emellett
beszámol

a

Horvátországban,

Bosznia-Hercegovinában,

Montenegróban,

Koszovóban és Macedóniában történt mediációkról is.
Hodge könyve, Britain and the Balkans: 1991 until the present. LondonNew York: Routledge, 2006., Nagy-Britannia külpolitikai érdekeit vizsgálja a
jugoszláv konfliktus idején a brit Felső- és Alsóház dokumentumai alapján.
Emellett a szerző támaszkodik az egyes parlamenti bizottságok irataira, politikai és
humanitárius szervezetek jelentéseire, magáninterjúkra és újságcikkekre.
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Gibbs a könyvében, First Do No Harm: Humanitarian Intervetion and
the Destruction of Yugoslavia. Nashville: Vanderbilt University Press, 2009., az
amerikai külpolitikai érdekek mozgatórugóit elemzi. A hidegháború elmúltával az
amerikai külpolitikának újra kellett fogalmaznia céljait és az ország helyét az új
világrendben. A szerző szerint Bosznia áldozatul esett az amerikai-európai hatalmi
versengésnek. Az Egyesült Államok a maastrichti szerződés második pillérét
riválisként érzékelte – bár az csak a nevében volt közös. Az amerikai külpolitika
késleltette a békét és elmélyítette a konfliktust Boszniában, és folyamatosan
megtorpedózta a béketerveket. Ez Gibbs szerint mind azt a célt szolgálta, hogy
megerősítse az Egyesült Államok európai hegemóniáját.
Miranda Vickers több évet töltött újságíróként Albániában és
Koszovóban, illetve dolgozott politikai elemzőként Brüsszelben az International
Crisis Groupnak. Az Albániáról szóló könyvében bemutatja, hogy a felemás
módon végbement politikai rendszerváltás hogyan vezetett el az állam
összeomlásához 1997-ben. A The Albanian Question: Reshaping the Balkans
(London: I.B. Tauris, 2007.) tárgyalja az 1997-es összeomláshoz vezető okokat.
Vickers azt mutatja be, hogy az albániai események a teljes európai érdektelenség
közepette zajlottak. Szerinte, ha az Unió idejében beavatkozik, akkor az
összeomlás elkerülhető lett volna és ennek az lett volna az üzenete, hogy az albán
problémát európai ügyként és nem menekültügyként kezeli.
Az International Crisis Group elemzései a koszovói, a preševo-völgyi és
a

macedóniai

konfliktusokat

összefüggéseiben

tárgyalják.

A

koszovói

eseményekkel kapcsolatban azt emelik ki, hogy hiba volt nem rendezni az albánszerb kapcsolatokat Daytonban. A KFOR működése nem volt elég hatékony ahhoz,
hogy az albán fegyvereseket megakadályozzák abban, hogy a szomszédos
albántöbbségű területeket destabilizálják.
Felmerül a kérdés, hogy mi újat tud adni a dolgozat, ha az egyes
témaköröket már több szerző is feldolgozta? Először is engem a délszláv állam
felbomlása a tagköztársaságok szemszögéből érdekel, azt igyekszem bemutatni,
hogy a képviselőik milyen diplomáciai módszerekkel érvényesítették érdekeiket,
miközben az EK és az EBESZ, mint regionális nemzetközi szervezetek, és az EK
tagállamai az állam egyben tartásán dolgoztak. Az albán válságokat egymással
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összefüggő és egymásból következő eseményekként mutatom be, miközben
elemzem az okokat és a következményeket.
Másodszor, az EU kül-, biztonság- és védelempolitikáját az 1990-es évek
eseményeinek tükrében vizsgálom. Nem térek ki az 1993. előtti korszakra, helyette a
válságok következtében szükséges – elsősorban intézményi – változtatásokra térek ki.
Újdonság tovább az Európai Megállapodások összehasonlító elemzése,
valamint a társulási szerződések fejlődésének bemutatása. Valamint kitérek azokra az
eszközökre, amelyeket az Unió a Nyugat-Balkán felzárkóztatása érdekében alkalmaz, de
párhuzamot vonok a nyugat-balkáni és a közép-kelet-európai csatlakozási eszközök
között.
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I. Az Európai Unió Közös Külpolitikája

A Közös Kül- és Biztonságpolitika (KKBP) megnevezés félrevezető, mert nem
közös elvek és célok alapján működő szupranacionális politikáról van szó, hanem
egy egyeztető fórumról, ahol a tagállamok közös politikát dolgoznak ki egy
speciális kérdést illetően. Ennek érdekében a tagállamoknak lépéseket kell tennie,
hogy összehangolják saját külpolitikai célkitűzéseiket és közös politikai alapot
kell kialakítaniuk. Ezek az előfeltételei bármilyen közös fellépésnek.

1. A közös kül- és biztonságpolitika áttekintése

A Közös Kül- és Biztonságpolitika kialakítását a szocialista blokkban
történt változások is ösztönözték, különösen az egymást követő fegyveres
konfliktusok Jugoszláviában és a nemzetközi közösség képtelensége, hogy
megakadályozza, vagy legalább fékezze a polgárháború kitörésének lehetőségét.
Ezek az okok arra késztették az EU tagállamokat, hogy egységesen lépjenek fel,
közös külpolitikát fejlesszenek ki, így az EU aktívabban léphet fel a jövőbeni
konfliktusok kezelésénél.
A Közös Kül- és Biztonságpolitikát két ellentétes vita határozza meg. A
tagállamokat megosztja az a kérdés, hogy milyen messze terjedjen ki a kül- és
biztonságpolitika hatásköre. Az „európaiak” szerint az európai külpolitikát, amibe
a védelempolitikai is beleértendő, az Egyesült Államoktól és a NATO-tól
függetlenül kell folytatni. Az atlantisták az európai kül- és biztonságpolitikát a
NATO-hoz rendelve, annak kiegészítő feladataként látják.16 A tagállamok az
intézményrendszer kérdésében sem egységesek. A kormányköziség hívei szerint a
külpolitika a kormányok hatáskörébe tartozik, megvalósításáért az Európai
16

SMITH, K.A., The Making of EU Foreign Policy. The Case of Eastern Europe. Palgrave-Macmillan,

2004. pp2-5.
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Tanács és a külügyminiszterek felelősek, más európai intézményre nincs szükség.
A döntéseket pedig egyhangú szavazással kell hozni.

A szupranacionalisták

közösségi szintre akarják emelni a külpolitikát és nagyobb befolyást adni a
Bizottságnak és az Európai Parlamentnek. Néhányan még a minősített többségű
szavazást is kiterjesztenék. A különböző álláspontok megvitatása után a Közös
Kül- és Biztonságpolitika fejezet így kompromisszumok alapján állt össze és a
következő célkitűzéseket tartalmazza:

• védelmezni a közös értékeket, az alapvető érdekeket és az Unió függetlenségét;
• az Unió és a tagállamok biztonságának minden módon való megerősítése;
• a béke megőrzése, a nemzetközi biztonság megerősítése összhangban az ENSZ Alap•

okmányával, a Helsinki Záróokmánnyal és a Párizsi Chartával;
a nemzetközi együttműködés előmozdítása;

• a demokrácia, jogállamiság, az emberi jogok és az alapvető szabadságjogok fejlesztése és erősítése.17

Ezen az alapon a tagállamok megegyeztek abban, hogy támogatják az
Unió külkapcsolatait és biztonságpolitikáját és

Tartózkodnak minden olyan tevékenységtől, amely ellentétes az Unió érdekeivel, illetve
rontja a hatékonyságot, mint kohéziós erő eredményességét a nemzetközi kapcsolatokban.18

Az elsőpilléres intézmények közül az Elnökség, az Európai Tanács és a
Külügyminiszterek Tanács kapott fontos szerepet. Az Elnökség – a korábbi és a
soron következő tagállam állam-/kormányfője (Trojka) segítségével biztosítja az
Unió jelenlétét a nemzetközi szervezetekben. Az Európai Tanács biztosítja az
egységet, a következetességes és a hatékonyságot (J.8.). Az Európai Bizottságnak
és a Parlamentnek másodlagos szerepet kínál a szerződés. A dokumentum
talányosan annyit szögez le, hogy a „Bizottság teljes mértékben részt vesz” a
külpolitikában (J.9.) Az Európai Parlamament még ennyi szerepet sem kapott: a
testületet csak tájékoztatni kell (J.7.), illetve az kérdéseket intézhet a Tanácshoz
illetve ajánlásokat tehet
17

Art. J.1 TEU-M. http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:115:0013:0045:EN:PDF
2010. október 13.
18
Ibid. Art.J.2
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A szerződés új mechanizmust vezetett be, a közös álláspontokat és az
együttes fellépéseket. (J.2.) Egy adott esetben a közös álláspont előfeltétele a
közös politikának, az együttes fellépés pedig a politika gyakorlati alkalmazásához
kell. Az együttes fellépéseknek speciális alkalmazási területe van és konkrét
helyzetekre ad választ. A célok, az időtartam és a végrehajtáshoz szükséges
eszközök általában előre meghatározottak. Mind a közös álláspontokról mind az
együttes fellépésekről konszenzussal kell dönteni. Az együttes fellépés
végrehajtásához már elég a minősített többség is.
A Közös Kül- és Biztonságpolitika lendületet kapott, amikor a Nyugateurópai Unió (NYEU) annak integrált részévé vált, és védelmi vonatkozású
ügyekben lehetett felkérni döntések és fellépések kidolgozására (Art. J.4). A
NYEU egyeztető fórumként működött, mivel nehéz volt a biztonságpolitikai
katonai dimenziójáról vitatkozni az EU keretén belül. Írország, majd később
Ausztria, Svédország és Finnország vonakodtak a NYEU-tól hagyományos
semlegességük miatt. Nagy-Britannia és Dánia pedig attól tartottak, hogy az EU
katonai dimenziója gyengíteni fogja az atlanti kapcsolatokat. A Nyugat-európai
Unió

platformként

szolgált

az

Európai

Biztonsági

Védelmi

Identitás

kifejlesztésénél, valamint kapocsként az EU és a NATO között. 1992 júniusában a
NYEU-tagállamok úgy határoztak, hogy a petersbergi feladatoknak megfelelően
katonai válságkezelésben fognak részt vállalni, amely három területre terjed ki:
humanitárius és mentési akciók, békefenntartás, és béketeremtés. E célból a NYEU
hozzáférést kapott a NATO eszközeihez.19
Maastricht után azonban világossá vált, hogy ez a rendszer nem felel meg
teljes mértékben az elvárásoknak. Az 1993-96 közötti időszak tapasztalatait
alapul véve, az EU nem volt képes érvényesíteni identitását. A Közös Kül- és
Biztonságpolitika csak 1993 novemberében lépett életbe, miután a szerződést
minden tagállam ratifikálta.20 Addigra már az EU intenzíven részt vett a balkáni
konfliktusokban, de még nem voltak meg a megfelelő belső struktúrái. Az EU
tagállamok Maastricht után is továbbfolytatták a maguk külpolitikáját – gyakran a
közös érdekekkel szemben. A KKBP létrehozásával elkerülhetetlen volt a
19

GAZDAG F., Az Európai Unió közös kül- és biztonságpolitikája. Budapest: Osiris Kiadó, 2000.

pp87-92.
20

SMITH, K.E, European Union Foreign Policy in a Changing World. Cambridge: Polity Press, 2008.

pp25-53.
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külügyminisztériumok és EU intézmények közötti rivalizálás. Mivel a KKBP
döntéshozatala konszenzuson alapul és pusztán kormányközi szerkezetben
valósul meg, a kulcskérdés mindig is az volt, hogy hogyan ösztönözzék arra a
tagállamokat, hogy egyetértsenek a közös politikában.
Az Általános Ügyek Tanácsa lett a KKBP központi intézménye, amely a
zsúfolt napirendjének köszönhetően túlterhelt és nem mindig tudnak a fontos
ügyekre koncentrálni. Az Általános Ügyek Tanácsának a feladata nem csak az,
hogy reagáljon a konfliktusokra, hanem hogy minden olyan kérdéssel
foglalkozzon, ami a külkapcsolatokra vonatkozik.

2. Az Európai Unió külpolitikai eszközei

A külpolitikai eszközöket akkor alkalmazzák a külpolitikai döntéshozók,
amikor egy másik külpolitikai szereplőt olyan tevékenységre akarnak rávenni,
amit az egyébként nem tenne meg. David Baldwin 21 négy ilyen eszközt határozott
meg: propaganda, diplomácia, gazdasági és katonai eszközök.
Alapvetően két „pillérben” hozhatnak külpolitikai döntéseket: az Európai
Közösség külgazdasági politikájában és a kormányközi KKBP-ban. A kettő
közötti választóvonal gyakran homályos, hiszen egyes döntések következtében
mindkét pillér eszközeit fel lehet/kell használni. Az Európai Bizottság
javaslatokkal élhet, amit a régi politikai egyeztető mechanizmus alatt nem tehetett
meg. A KKBP tevékenységeit közösségi költségvetésből finanszírozzák, és a
külpolitika az első pillérből kölcsönzi az intézményeket.
Az Európai Unió és a tagállamok közötti kompetenciák megosztása sok
esetben

bonyolítja

hagyományosan

a

a

külpolitikai

Közösség

döntéseket.

eszközei.

A

A

gazdasági

tagállamok

eszközök

külön-külön

is

alkalmazhatnak eltérő gazdasági eszközöket, amelyek használatát egymás között
koordinálják. Az olyan eszközök, mint pl. a regionális politikai párbeszéd, a
21

BALDWIN, D., Economic Statecraft. Princeton: PUP, 1985. pp8-9.
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Közösség, a politikai együttműködés vagy az Unió kereten belül fejlesztették ki,
és azok alkalmazása csak az eredeti keretek között valósítható meg. Az a tény,
hogy a tagállamok még mindig számos eszközt ellenőrzésük alatt tartanak, azok
alkalmazását eseti alapon döntik el.
A közös álláspontok és a közös akciók nem külpolitikai eszközök, ezeket
célszerűbb azok döntéshozatali mechanizmusaként kezelni, melyeket arra
használnak a döntéshozók, hogy eldöntsék, mely külpolitikai eszközt/eszközöket
fogják alkalmazni.

2.1. Propaganda eszközök
A propaganda eszközöket a közvélemény – és nem a kormány –
befolyásolására alkalmazzák. Az Európai Unió maga nem rendelkezik azzal a
mechanizmussal, hogy hírverést produkáljon. Az Európai Bizottság viszon készít
tájékoztató anyagokat az Európai Unióról, amelyeket a tagállamokhoz vagy
egyéb közönséghez juttat el. Az Európai Unió a KKBP-ra vonatkozó deklarációkat
elsősorban a tagállamok kormányaihoz juttatja el. Ezek a határozatok gyakran
nem csak a tagállamok közötti kompromisszumot tükrözik, hanem azokat a
tagállamok eltérő módon interpretálhatják, amikor egy harmadik állammal
tárgyalnak.

2.2. Diplomáciai eszközök22
A maastrichti szerződés alapján, az Európai Unió nem rendelkezik jogi
személyiséggel. Csupán a Közösség és/vagy a tagállamok vállalhatnak jogi
kötelezettségeket egy harmadik féllel szemben. Csak a Közösség van kapott
felhatalmazást arra, hogy egy harmadik országgal megállapodásokat, társulási
szerződéseket kössön, illetve, hogy tárgyaljon és kereskedelempolitikai
szerződéseket kössön velük.
22

SMITH, 2008. pp63-72.
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A Közösség már számos kereskedelmi, kereskedelmi és együttműködési,
vagy társulási szerződést kötött a világ több államával, amelyek gyakran
rendszeres konzultációra vonatkozó intézkedéseket is tartalmaznak. Hivatalos
kommunikációs csatornák is rendelkezésre állnak: az Európai Bizottság és a
tagállamok is küldenek képviselőket külföldre, illetve harmadik fél is egyre
gyakrabban küld diplomáciai képviselőket Brüsszelbe.
A

Közösség

kompetenciája

–

nevezetesen,

hogy

nemzetközi

szerződéseket kössön – saját hatáskörén túli területekre nem terjed ki, ezért a
nemzetközi szerződéseket a tagállamoknak is ratifikálniuk kell. Ilyen szerződések
pl. a Loméi Konvenció vagy a társulási szerződések. A maastrichti szerződés
kifejezetten támogatja a tagállamok kompetenciáját a monetáris politikára, a
környezetvédelemre és a fejlesztéspolitikára vonatkozó nemzetközi szerződések
tárgyalása és megkötése érdekében.
Ami a külkapcsolatokat illeti, az EU-nak nincs egységes diplomáciai
szolgálata, sem állandó szóvivője, aki az EU politikáját és álláspontját
közvetítitené az európai közvélemény és a harmadik fél számára. Ez utóbbi
feladatot a soros elnökség látja el, akinek a munkáját szükség esetén az előző és a
soron következő elnök valamint a Bizottság is segíti. Az Amszterdami
Szerződés23 alapján az Elnökséget a Tanács Főtitkára is segíti ebben a
feladatában, így biztosítva a folyamatosságot a nemzetközi képviseletben. A
tagállamok időnként megállapodnak abban, hogy összehangolják álláspontjukat a
nemzetközi tárgyalások során. Az olyan megbeszélések alatt, ahol gazdasági és
politikai kérdéseket is megvitatnak, közös képviseletet kell biztosítani. Az Unió
és a tagállamok valamint a Közösség és a KKBP közötti kompetenciák
elkülönülése még kialakulóban van. Amikor az EU kollektívan lép fel, akkor a
következő diplomáciai eszközöket alkalmazza:

23

•

démarchok

•

nyilatkozatok/megállapítások

•

magas szintű látogatások

•

más nemzetközi szervezetek által támogatott tevékenységek

•

diplomáciai szankciók

http://www.eurotreaties.com/amsterdamtreaty.pdf, Art. J.8 (4) 2010. október 14.
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•

hivatalos elismerés

•

politikai párbeszéd (kétoldalú vagy regionális)

•

EU-tagság felajánlása

•

békejavaslat

•

különleges megbízott küldése

•

béketárgyalások szponzorálása

•

tűzszüneti megfigyelők küldése

•

külföldi városok igazgatása

•

választási megfigyelők küldése24

Ezen eszközök többségét a hagyományos diplomáciában – állam-állam
között

–

is

alkalmazzák.

Sokukat

alkalmazták

az

Európai

Politikai

Együttműködésben is, mint pl. a tűzszüneti megfigyelők küldése Jugoszláviába.
Mióta a maastrichti szerződés életbe lépett, az EU sokkal aktívabb lett: döntéseket
hoztak különleges képviselők vagy választási megfigyelők küldéséről.
Annak ellenére, hogy a démarchokat és a deklarációkat használják a
legtöbbet, ezeket a mechanizmusokat a hivatalos dokumentumok – mint pl.
Egységes Európai Okmány vagy a maastrichti szerződés – nem alkalmazzák. A
démarchok valójában bizalmas üzenetek, amelyeket a Trojka követei adnak át az
illetékes kormánynak. Ebben további információkat kérnek a rendelkezésekről
vagy aggodalmukat fejezik ki a fejlemények miatt, főleg az emberi jogi
jogsértések miatt.
Az Európai Politikai Együttműködés (EPE) valamint a KKBP deklarációi
vagy nyilatkozatai az EK aggodalmát vagy elégedettségét fejezte ki, bűntető
intézkedéseket, különleges diplomáciai tevékenységet támogatott vagy közösségi
kezdeményezéseket jelentett be. A KKBP közös álláspontjai sokkal hivatalosabbak
és pontosabban meghatározzák az EU céljait. A közös álláspontokat a büntető
intézkedések valamint az EU kezdeményezéseinek bejelentésekor alkalmazzák.25
A közös álláspontokat és aggodalmakat személyesen is lehet továbbítani.
A Trojka vagy a Tanács elnöke személyesen látogat el az illető országba, hogy
kifejezze az EU álláspontját. A tagállamok támogathatják valamely nemzetközi
szervezet – pl. az ENSZ-határozatok – döntéseit. A tagállamok megegyezhetnek
közös diplomáciai szankciókban: követek visszahívása, katonák kiutasítása
24
25

SMITH, 2004, pp7-8.
GAZDAG, 2000, pp105-110.
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harmadik országbeli képviseletekről, vagy a magas szintű kapcsolatok
felfüggesztése.
Az EU kísérletet tett bizonyos államok összehangolt diplomáciai
elismerésére, de ez nem sikerült, mert Németország egyoldalúan ismerte el
Horvátország és Szlovénia függetlenségét. Görögország Macedóniát nem akarta
elismeri annak neve miatt, viszont Bosznia-Hercegovinát sikerült együttesen
elismerni 1992-ben.
A politikai párbeszéd kulcsfontosságú fórum, amit az EU a harmadik fél
meggyőzésére használ. A regionális párbeszédek a helyi együttműködéseket
segítették elő miközben kulcsfontosságú partnereket is bevontak a különböző
szintű tárgyalásokba. Az uniós tagság felajánlását az illető kormány
befolyásolására használják, annak érdekében, hogy megfelelő reformokat
vezessenek be. Ám az ajánlat csak európai országokra korlátozódhat.
Korábban az EPE később a KKBP keretén belül az EK/EU számtalan
konfliktus kezelésében részt vállalt. Némelyikük mérsékelt volt a maga nemében,
mint pl. békejavaslatok előterjesztése vagy különleges képviselő küldése a
béketeremtés folyamatában. Az EU nagyobb horderejű kezdeményezésekben is
részt vett Jugoszláviában. 1991-92 folyamán az EK közvetíteni próbált a harcoló
felek között, tűzszüneti megállapodásokat hozott tető alá, békekonferenciát
szervezett, és béketerveket terjesztett elő. Később Hercegovinában Mosztár
városát saját igazgatása alá vonta az 1994. februári Washingtoni Keretegyezmény
alapján. Az EU feladata volt a város egyesítésének előkészítése 1994 és 1996
júliusa között. A Nyugat-európai Unió biztosította a rendfenntartókat, akik
segítettek az egységes rendőrség felállításában.
Az EU Közép- és Kelet-Európában a preventív diplomácia eszközét is
alkalmazta. A Stabilizálási Egyezmény keretén belül egy sor tárgyalást rendeztek,
amelyben a közép- és kelet-európai államok számos szerződést kötöttek
elsősorban a kisebbségi ügyek és a határokra vonatkozóan. A békeépítő
tevékenysége során, az EU választási megfigyelőket küldött az Orosz
Föderációba,

Dél-Afrikába,

Mozambikba,

Palesztinába

és

Bosznia-

Hercegovinába. Valamennyi eszközt a KKBP közös akcióiban alkalmazták.
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2.3. Gazdasági eszközök
Számos gazdasági eszköz áll Az Európai Unió rendelkezésére. Egy
részüket – az ún. pozitív intézkedéseket – a gazdasági kapcsolatok kiszélesítésére,
másokat – a negatív intézkedéseket – szankcionálásra használja.

Pozitív intézkedések

Kereskedelmi egyezmények
Kereskedelmi és együttműködési
szerződések
Társulási szerződések
Vámcsökkentés
Kvótanövelés
Felvétel az általános preferenciális
rendszerbe (ÁPR)
Gazdasági segélyprogramok
Kölcsönhosszabbítás

Negatív intézkedések

Embargó (export tiltása)
Bojkott (import tiltása)
Szerződéskötés elhalasztása
Szerződés hatályának felfüggesztése
vagy felmondása
Vámnövelés
Kvótacsökkentés
ÁPR felmondása
Gazdasági segélyprogramok
csökkentése, felfüggesztése
Kölcsönnyújtás elhalasztása

Forrás: SEBASTIAN, S., The Stabilisation and Association Process. Fride, Working Paper, No53.
February 2008. p20.

Vannak azonban olyan gazdasági eszközök, amelyek nem tartoznak
kizárólagosan a Közösség hatáskörébe. A tagállamok még mindig adhatnak
exporthiteleket,

támogathatnak

befektetéseket,

köthetnek

gazdasági

együttműködési szerződéseket egy harmadik állammal, amennyiben azok nem
sértik a Közösség közös kereskedelem-politikáját. Továbbá a tagállamok adókat
vethetnek

ki

vagy

befagyaszthatják

a

külföldi

követeléseket

és

adósságcsökkentést ajánlhatnak. Az EU erőforrásai azonban limitáltak, a
Közösség költségvetése általában alacsony, azt is külső fellépésekre szánják. De
az EU relatíve erős gazdasági háttérrel rendelkezik, így a világ egyik legnagyobb
segélynyújtója és kereskedője.
Az EU az 1980-as évek elejétől alkalmazza a gazdasági eszközeit.
Kezdetben főleg harmadik országgal szembeni gazdasági szankciókra használta.
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Valójában a politikai meggondolások gyűrűztek tovább a Közösség gazdasági
külkapcsolataiba. Az 1980-as évek végétől a gazdaság és a politika egyre jobban
összefonódott. A feltételek rendszere szerves része lett az EU gazdasági
külkapcsolatainak. Az EU kereskedelmi, kereskedelmi és együttműködési
valamint a társulási egyezményeket egyre inkább külpolitikai eszközökként
használja. Tárgyalások kezdeményezése gazdasági szerződésekről is politikai
döntés. Az EU sokszor akkor tesz ígéretet ilyen szerződésekre, amikor az illető
állam megfelel bizonyos gazdasági és politikai feltételrendszernek. A gazdasági
szerződések megkötése ma már minden esetben politikai támogatást is jelent. A
szerződések tartalma – a kereskedelem liberalizálásának menetrendje, a gazdasági
együttműködés intenzitása és működési területe, a politikai párbeszédre
vonatkozó rendelkezések – az EU jóváhagyását tükrözik.26
Az Unió a gazdasági segélyezést politikai okokból terjesztette ki,
felgyorsítandó a gazdasági és politikai reformfolyamatokat, ami erősíti az illető
állam biztonságát és stabilitását. A különböző nem humanitárius segélyek szintén
politika-függőek: adományozása attól függ, hogy az illető állam megfelel-e az EU
által felállított politikai és gazdasági feltételeknek. Az EU demokratizálásra, az
emberi jogi projektekre és regionális együttműködési kezdeményezésekre adott
segélyeket.
Az 1980-as években a gazdasági szankciók gyakran ellentmondásosak
voltak, mivel egyes tagállamok nem nézték jó szemmel, hogy azokat nyíltan
politikai célokból alkalmazzák. Az első gazdasági szankciót 1982-ben az akkori
Szovjetunióval szemben vezették be a lengyelországi rendkívüli állapot miatt. A
maastrichti szerződés a 73§ g) pontja, illetve a 228§ a) pontja szabályozta a
gazdasági szankciókat.

26

SMITH, 2008. pp76-110.
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2.4. Katonai eszközök27
A Kkbp egyik legszembetűnöbb hiányossága az, hoyg az Unió nem
rendelkezik katonai képességgel. A kollektív védelem a NATO hatáskörébe
tartozott és tartozik ma is, kiegészítve a tagállamok saját katonai erejével. Dánia,
Görögország és Írország azt is visszautasította, hogy szóba kerüljenek a védelmi
ügyek az EPE-n belül. A hidegháború után a védelem kérdése ismét napirendre
került. Az amerikai katonák kivonása Nyugat-Európából, az Öböl-háború és a
jugoszláviai válság az jelezte, hogy az EK-nak saját védelmi rendszerre van
szüksége, és muszáj a diplomáciai és gazdasági szankciókat katonai erővel is
támogatni. A Nyugat-európai Unió egyre inkább az EU katonai szervezeteként
tűnt fel és ezt a maastrichti szerződés rögzítette is. A szerződés J.4(2) pontja
alapján az EU felkérhette a NYEU-t, hogy dolgozzon ki és hajtson végre olyan
határozatokat, amelyeknek védelmi vonatkozásai vannak.
Annak ellenére, hogy az EU és a NYEU összevonását folyamatosan
napirenden tartották, azzal Nagy-Britannia és a semleges államok nem értettek
egyet. Az amszterdami szerződés kijelenti, hogy szoros intézményi kapcsolatokat
kell erősíteni a NYEU-val. Ha az Európai Tanács úgy dönt, a NYEU-t integrálni
lehet az EU-ba, akkor az EU igénybe vehette a NYEU-t arra, hogy humanitárius,
mentő, békefenntartó és konfliktuskezelési feladatokra vonatkozó döntéseket
dolgozzon ki. A munkában valamennyi tagállam részt vehetett még akkor is, ha
nem volt tagjai a NYEU -nak.28

27

28

SMITH, 2008. pp72-73.

2009-ben életbelépett Lisszaboni Szerződés szolidaritási klauzulája értelmetlenné tette a NYEU
működését, így a tagállamai úgy döntöttek, hogy a szervezet működését megszüntetik. 2011. június 30tól a Nyugat-Európai Unió nem létezik
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3. Az Európai Unió konfliktuskezelési lehetőségei

Mire a maastrichti szerződést a végső formájába öntötték, addigra a tagállamok
már

a módosításokon

gondolkoztak.

A

szerződés

felülvizsgálatát

egy

kormányközi konferencia keretében végezték el. A legtöbb vitát a minősített
többségi szavazás, a NYEU teljes integrálása,29 a hárompilléres rendszer felváltása
a „közösségi” rendszerrel30 és a francia kormány által javasolt Külpolitika Fő
Képviselője poszt váltotta ki.

3.1. Az amszterdami szerződés
A kormányközi tárgyalások eredményét az Amszterdami Szerződésben
rögzítették. A szerződés szövege azt mutatja, hogy számos vitát nem oldottak
meg, de sok ponton módosítottak.

A legfontosabb újítás a Külpolitika Fő

Képviselője pozíció felállítása volt, akinek a hivatali ideje 5 év (18§), aki emellett
a Tanács Főtitkáraként is dolgozik.

[A Főtitkár/Fő Képviselő] segíti a Tanácsot … a politikai döntések kialakításában,
előkészítésében és végrehajtásában és adott esetben, a Tanács részéről és az Elnökség
felkérésére, politikai párbeszédet folyat egy harmadik féllel.31

Ez volt a francia és a német-brit javaslatok közötti kompromisszum,
hiszen a pozíció betöltőjének diplomáciai, politikai és adminisztratív feladatai is
lettek. A külpolitika képviselője helyet kapott a Trojkában. Így annak összetétele
megváltozott. Az EU külképviseletét a soros Elnökség vezeti, amelynek munkáját
a Külpolitika Fő Képviselője segíti, és ha szükséges a következő elnökséget is
bevonják a munkába. Továbbá a szerződés lehetővé teszi, hogy különleges
képviselőket nevezzenek ki egy adott probléma megoldására (18§). A
29

Ezt Franciaország, Belgium, Spanyolország és Olaszország javasolta.
A Bizottság és Németország javasolta.
31
http://www.eurotreaties.com/amsterdamtreaty.pdf Art. 26. 2010. október 14.
30
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Tagállamok a már Boszniában 1991-től alkalmazott gyakorlatot tették
hivatalossá.
A Politikai Bizottság a tagállamok és a Bizottság politikai igazgatóiból
állt. Rendszerint ez a testület készíti elő az Általános Ügyek Tanácsának
döntéseit. Az Amszterdami Szerződés 25§-a alapján ez a testület figyeli a
nemzetközi

történéseket,

véleményt

nyilvánít

és

ellenőrzi

a

politikák

végrehajtását. A válságok kezelésének érdekében, a Politikai Bizottság rövid időn
belül bármikor össze tud ülni. Ez a politikai igazgatókra és a helyetteseikre is
érvényes. Amikor gyors reagálásra van szükség, az Elnökség – a Bizottság, egy
tagállam vagy a saját kezdeményezésére – 48 órán belülre összehívhatja a
minisztereket. Válsághelyzetben sokkal rövidebb határidőn belül is megteheti azt.
Francia kezdeményezésre a közös stratégiákat is belevették a
szerződésbe. Ennek a platformnak az a célja, hogy nagyobb összhangot
biztosítson a tagállamok és az Unió között olyan politikákban vagy földrajzi
területeken, ahol a tagállamoknak közösen vannak érdekeik. A közös
stratégiákban fel kell sorolni azok céljait, időtartamát valamint az Unió és a
tagállamok által rendelkezésre bocsátott eszközöket (13§). A közös stratégia egy
általános keretnek tekintendő egy meghatározott cél elérése érdekében, amelyet
közös fellépéssel és közös álláspontok megfogalmazásával érnek el. A közös
fellépések koncepcióját gondosan kidolgozták, hogy a változó helyzetekre az
könnyebben alkalmazható legyen, és a tagállamok elkötelezettségét is erősíteni
lehessen (14§).
Az

amszterdami

szerződésben

módosították

a

döntéshozatali

mechanizmust is. Az együttes fellépésekről, a közös álláspontokról és azokról a
döntésekről, amelyeket a közös stratégiák alapján hoznak, minősített többségi
szavazással kell dönteni. Ebben az esetben a szavazatok több mint 2/3-ra van
szükség és legalább 10 tagállamnak kellett mellette szavaznia. Az amszterdami
szerződés idején 87 szavazatból 62-re volt szükség a sikeres döntéshozatalhoz. A
szavazatok számát a 2000. évi nizzai szerződés módosította. Ha azonban egy
tagállam fontos nemzeti érdekekre hivatkozik, a külügyminiszterek a vitás ügyet
az Európai Tanács elé utalják, ahol egyhangúan döntenek. Ez azt jelenti, hogy
hiába terjesztették ki a minősített többségi szavazást, a tagállamoknak
meghagyták a vétójogot, amivel bármilyen külpolitikára vonatkozó döntést
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megakadályozhatnak. Ennek feloldására az Amszterdami Szerződés bevezette a
konstruktív tartózkodást (23§). Ennek alapján a tagállamoknak joga van
tartózkodni a szavazástól. Így a döntés rá nem vonatkozik, de ezzel együtt
elismeri, hogy a döntés a többiekre viszont igen. A tartózkodó tagállamot
felkérik, hogy lehetőleg tartózkodjon minden olyan lépéstől, amely ellentétes a
vonatkozó döntésen alapuló Uniós fellépéssel. Amennyiben a tartózkodó államok
száma meghaladja a 2/3-t, döntés nem hozható. Ez a mechanizmus növelte az
Unió rugalmasságát, viszont fennállt annak a veszélye is, hogy a tagállamok
érdekcsoportokat alkotnak, és a szerint fognak szavazni.
Az Amszterdami Szerződés újra megerősítette a biztonságpolitika
szerepét következésképpen erősítette az EU és a NYEU közötti kapcsolatokat. De a
francia kezdeményezés ellenére, a NYEU-t nem sikerült teljesen integrálni az EUba. Svédország és Finnország közös javaslata alapján (1996) a szerződés utat
nyitott a szorosabb együttműködés felé a válságok kezelésében. Általánosságban
elmondható, hogy a második pillér lefedi a Közös Kül- és Biztonságpolitika
minden területét (11§). Ennek érdekében az EU igénybe veszi a NYEU-t az ún.
Petersbergi feladatok32 megvalósítására. A Petersbergi feladatok ellátásban
valamennyi EU tagállam egyenlően vesz részt, tekintet nélkül arra, hogy teljes
jogú tagok vagy csak megfigyelőként vesznek részt a NYEU munkájában. Az
intézmények közötti együttműködést az Amszterdami Határozat szabályozza,
amely kitér a NYEU és a NATO közötti kapcsolatokra is. Az EU és a NYEU
közösen ülésezik, az Elnökségek munkáját összehangolják és a megfelelő EU
intézmények igénybe vehetik a NYEU tervezési és korai előrejelző forrásait. A
NYEU-t a NATO európai pilléreként be kellett vonni a tervezésbe, a
védelempolitikába és a válságkezelésbe.
Az Amszterdami Szerződéssel az EU tagállamok tovább bővítették a
Közös Kül- és Biztonságpolitika mozgásterét anélkül, hogy azt közösségi szintre
emelték volna. A Bizottság és a Parlament szerepét megnövelték, de csak
mérsékelten. (18§, 21§, 27§). A Bizottság képviselteti magát minden, a
külügyekben illetékes testületben. A Bizottság feladata a végrehajtás és az
együttes fellépés finanszírozása az új költségvetési eljárás alapján (28§). 1993.
32

Ezek a következők: humanitárius segélyezés, mentés, konfliktus megelőzés és békefenntartás,
közös leszerelési műveletek, válságkezelés és béketeremtés, katonai tanácsadói és segítségnyújtási
feladatok, konfliktus utáni stabilizációs feladatok. Lásd:
http://www.weu.int/documents/920619peten.pdf 2012. március 22.
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óta egy európai biztos is részt vesz a külpolitikában, akinek feladata az emberi
jogi politikára, választások előkészítésére és megfigyelésére, biztonságpolitikai
kérdésekre, nemzetközi szervezetekkel való kapcsolatokra, és a Bizottság
delegációinak hálózatára terjed ki.
1991-ben a Bizottság létrehozta az Európai Közösség Humanitárius
Hivatalát (ECHO), amelynek feladata segélyezés fegyveres konfliktusok és
természeti katasztrófák idején. Az ECHO azonban nem része a 2. pillérnek, mivel
a Hivatal a pártatlanság és a megkülönböztetés-mentesség alapján működik.
A Közös Kül- és Biztonságpolitikában a Tanács maradt a legfontosabb
intézmény, mivel itt alakítják ki a hosszú távú politikát. Ebben segít az Általános
Ügyek Tanácsa, az Állandó Képviselők Tanácsa, a Politikai Bizottság és
különböző munkacsoportok, amelyek ún. horizontális kérdésekkel foglalkoznak
(mint az emberi jogok, leszerelés és a nukleáris fegyverek csökkentése) vagy
régiókkal illetve konfliktusokkal (közel-keleti békefolyamat vagy Jugoszlávia).
A maastrichti szerződéshez hasonlóan, az Amszterdami Szerződést a
tagállamoknak is ratifikálnia kellett, és csak azután lépett életbe (1999. május1.).
A ratifikálások alatt két egymással összefüggő esemény is történt, amelyek a
Közös Kül- és Biztonságpolitika újabb reformjára ösztönöztek. A koszovói
konfliktus 1998 februárjában széleskörű erőszakká vált. Ez ismét előtérbe hozta a
KKBP hiányosságait, ami a polgári és katonai válságkezelést illeti. A brit és
francia állásfoglalások katonai és védelmi ügyekben közeledtek egymáshoz. A
közös St. Malo-i deklarációjukban (1998. december 3-4.)33 mindkét kormány
elismerte, hogy az EU-nak szüksége van önálló cselekvési képességre, amit
megfelelő katonai erők támogatnak. Ezt az EU intézményi kereten belül kell
megvalósítani, ezért az EU-nak integrálnia kellene a NYEU biztonsági funkcióit a
meglévő NATO-struktúrák megkettőzése nélkül. Ezt követte a francia-német
deklaráció

Toulouse-ban

(1999

májusában)34

a

NYEU

EU-ba

történő

integrálásáról, és az olasz-brit közös deklaráció (1999 júliusában) 35 az európai
védelmi képességekről.
33

http://www.cvce.eu/content/publication/2008/3/31/f3cd16fb-fc37-4d52-936fc8e9bc80f24f/publishable_en.pdf 2012. március 22.
34
From Saint- Malo To Nice. European Defence: core documents. Maartje Rutten (ed.) Institute for
Security Studies, Westren European Union. Chaillot Paper 47. 2001. p40.
http://www.cvce.eu/content/publication/2008/3/31/f3cd16fb-fc37-4d52-936fc8e9bc80f24f/publishable_en.pdf 2012. március 22.
35
MAARTJE R., p46-47.
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A brit-francia kezdeményezés vezetett el az 1999-es kölni európai tanácsi
határozathoz, amelyben a tagállamok megegyeztek abban, hogy a NYEU funkcióit
integrálják és kijelentették, hogy 2000 végére a NYEU teljesíteni fogja a
feladatait.36 A kölni csúcstalálkozón a válságkezelés számára új struktúrák és
eszközök előtt nyíltak meg az ajtók, beleértve a katonai eszközöket is. Egészében
véve az Európai Unió Tanácsa megerősítette a Saint-Malo-i Deklarációt:

… meg vagyunk győződve arról, hogy a Tanácsnak képesnek kell lennie arra, hogy
megfelelő döntéseket hozzon a konfliktusok megelőzése és a válságok kezelése érdekében. E célból, az Uniónak önálló cselekvési képességekkel kell rendelkeznie, amelyet
megfelelő katonai erő támogat, hogy reagálni tudjon a nemzetközi válságokra a NATO
kötelezettségek sérelme nélkül.37

A tagállamok az akkori NATO főtitkárt, korábbi spanyol külügyminisztert
jelölték a Közös Kül- és Biztonságpolitika Fő Képviselőjének, Javier Solanat.
Ezzel végül is a francia koncepciót valósították meg. Az 1990-es évek végére a
KKBP a francia terveknek megfelelő irányba fejlődött, de megtartotta az atlanti
kapcsolatait is. Még mindig tisztán kormányközi alapon működött, hatálya
kiterjedt a biztonságpolitika valamennyi területére, beleértve a katonai és védelmi
feladatokat, és egy nemzetközi szinten elismert politikus képviselte. Ami a
polgári és katonai válságkezelést illeti, sok időt elvesztegettek a belső vitákkal,
intézményi belharcokkal és strukturális változtatásokkal.

3.2. Válságkezelési struktúrák és eszközök
A koszovói válság rendezése után az EU azonnal hozzálátott a válságkezelési
kapacitásának fejlesztéséhez. A kölni csúcstalálkozót követő találkozók (1999.
december: Helsinki; 2000. május: Santa Maria da Feira; 2000. december: Nizza;
2001. június: Göteborg) jelentős változásokat idéztek elő a KKBP struktúrájában
és politikájában, amelyeket részben a nizzai szerződésben jogerőre is emeltek.

36

European Council in Cologne (3-4 June 1999), Annex III, European Council Declaration on
Strengthening the Common European Policy on Security and Defence
37
European Council in Cologne (3-4 June 1999), Annex III, op. cit.
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3.2.1. Szorosabb együttműködés a Közös Kül- és Biztonságpolitikában
Általában

véve

a

Nizzai

Szerződés

kiterjesztette

a

szorosabb

együttműködést, egy olyan eljárásmódot, amelyet más területeken már
alkalmaztak. Az elképzelés szerint növelni kellett az EU rugalmasságát úgy, hogy
egy tagállamcsoportnak megengedték, hogy elmélyítsék az együttműködést, és
anélkül működjenek, hogy valamennyi tagállammal konszenzusra kelljen jutniuk.
A KKBP-ban ez akkor volt lehetséges, amikor legalább nyolc tagállam működött
együtt (Art. 40a, 43 TEU-N) és hogyha ezt a Tanács egésze minősített többséggel
jóváhagyta (Art. 27c). Ez az együttműködés a közös álláspontok és együttes
fellépések

végrehajtására

korlátozódott,

és

nem

tartalmazott

katonai

vonatkozásokat (Art. 27b). Elvben egy intenzívebb együttműködést kellett nyitnia
valamennyi EU tagállam számára. Válsághelyzetekre válaszolva, ez a
mechanizmus elősegítheti a gyors döntéshozatalt, mivel a tagállamok egy
csoportja akadály nélkül dolgozhat tovább.

3.2.2. Politikai és Biztonsági Tanács (PBT)
A válságkezelésben a legfontosabb újítás a 2000 márciusa óta működő
Politikai és Biztonsági Tanács felállítása, amelynek tagjai nemzeti képviselők. A
PBT összekötőkapocsként működik a KKBP-val, beleértve a Közös Európai
Biztonsági és Védelmi Politikát. Válság esetén a PBT elnöke a Külpolitika Fő
Képviselője. A PBT az alábbi funkciókat látja el (Art. 25 TEU-N):38
• a nemzetközi helyzet elemzése, politikák meghatározása, a Tanács
számára vélemények kidolgozása vagy a Tanács kérésére vagy a saját
kezdeményezésére;
• a megállapodott politikák végrehajtásának ellenőrzése;
• az Általános Ügyek Tanácsa következtetéseinek vizsgálata;

38

European Council in Nice (7-9 December 2000), Presidency Report on the European Security and
Defence Policy, Annex III.
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• iránymutatásokat ad a Bizottságoknak, beleértve a különféle KKBPmunkacsoportokat, a Katonai Bizottságot és a Válságkezelés Civil
Bizottságát;
• politikai párbeszédeket vezet katonai és védelmi kérdésekről;
• felelős a katonai képességek politikai hátteréért.
Válságkezelés esetén a PBT fontos szerepet játszik az EU struktúrájában.
A PBT megvizsgál minden lehetőséget és ennek alapján ajánlásokat tesz a
Tanácsnak. Majd felügyeli a végrehajtást és katonai műveletek esetében politikai
ellenőrzést gyakorol.39

3.2.3. EU Katonai Bizottság és EU Vezérkar

Politikai és Biztonsági Tanács munkáját minden katonai kérdésben a
Katonai Bizottság segíti. A 2000 márciusában felállított testületben a nemzeti
vezérkari főnökök és katonai képviselőik dolgoznak. A Katonai Bizottságnak
állandó elnöke van, akit a vezérkari főnökök választanak ki, és a Tanács nevezi ki
három évre. Ő tölti be az EU legfelsőbb katonai vezetője posztot és ő a
Külpolitika Fő Képviselőjének katonai tanácsadója is. A Vezérkari Főnök részt
vesz a Politikai és Biztonsági Tanács és a Tanács ülésein is. A Katonai Bizottság
az EU tagállamok katonai konzultációs és együttműködési fóruma. Itt alakítják ki
a katonai válságkezelés koncepcióját, a lehetséges válságok kockázatelemzését is
itt készítik el, elemzik a válsághelyzetek katonai vetületét, és katonai
kapcsolatokat tartanak fenn a nem Uniós NATO-tagállamokkal, egyéb államokkal
és nemzetközi szervezetekkel.40
Az EU Vezérkara 120 katonatisztet alkalmaz. Őket a tagállamok
delegálják. Ez a testület vette át a Nyugat-európai Unió funkcióit, leginkább a
korai előrejelzés, helyzetértékelés, stratégiai tervezés terén. A Vezérkar tehát az
EU válságkezelésének katonai vonatkozásait tervezi meg, hajtja végre és értékeli.
39

European Council in Nice (7-9 December 2000), Presidency Report on the European Security and
Defence Policy, Annex III.
40
European Council in Nice (7-9 December 2000), Presidency Report on the European Security and
Defence Policy, Annex IV.
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Továbbá figyelemmel kíséri az esetleges válságokat az EU tagállamok
hírszerzésének és más titkosszolgálatok segítségével, a NATO-val egyeztetve
jegyzékbe veszi a rendelkezésre álló katonai erőt az EU-vezette műveletekhez,
valamint összekötő kapocsként szolgál a nemzeti katonai központokkal.
1999 decemberében a Helsinkiben tartott európai csúcstalálkozón arról
döntöttek, hogy 2003 végéig felállítják az EuroCorps-ot, amely ugyan nem
európai hadsereg, de nemzeti és több-nemzeti egységekből áll, összesen 60 ezer
katona, amelyet 60 napon belül be lehet vetni. A csapatok felhatalmazással
rendelkeznek a petersbergi feladatok ellátására, és fel kell készíteni arra, hogy egy
éven át készenlétben álljanak. Az EuroCorps alkalmazhat nem EU-tagállamból
származó önkénteseket, csapatokat nem EU, de európai NATO-tagállamokból41 és
a

tagjelölt

államokból.

Ez

különleges

konzultációt

és

döntéshozatali

mechanizmust igényel az Európai Unió és az illető államok között. Hiszen
állandó párbeszédre van szükség katonai kérdésekben, a katonai műveleteket
megelőző szakaszban, amikor a cselekvési lehetőségeket veszik fontolóra és a
műveleti szakaszban. A műveleti szakaszban egy ad hoc bizottságot állítanak fel,
amelyben a közreműködő államok ugyanazokkal a jogokkal rendelkeznek, mint
az EU-tagállamok. Az együttműködési képességnek ki kell terjednie a vezetésre,
irányításra, kommunikációs és hírszerzési feladatok ellátására, hatáskörökre,
kiképzésre, felszerelése és a védelmi tervezésre.
Az EU-vezette

műveletek

utolsó előfeltétele

a NATO-val való

intézmények közötti intézkedések, mivel az EU nagymértékben támaszkodik a
NATO-erőforrásokra,

logisztikai

és

személyzeti

állományára.

Ennek

következtében számos EU-NATO ad hoc bizottságot állítottak már fel.

3.2.4. Polgári válságkezelés
2000 májusában életre hívott a Polgári Válságkezelésért felelős Bizottság
tagjait a tagállamok kormányainak szakértőiből szervezték meg. A feirai és nizzai
európai tanácsi határozatok alapján az EU az alábbi területeken működik:

41

2004. előtt ezek az alábbi államok: Magyarország, Csehország, Lengyelország, Törökország, Izland
és Norvégia.
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nemzetközi rendfenntartó erők, a jogállamiság és a polgári közigazgatás erősítése
és a lakosság védelme.
E tervek szerint 2003-ig az EU képes lett volna 5000 rendőrt külföldi
szolgálatra kiküldeni, akiket elsősorban rendfenntartó tevékenységek ellátására
valamint konfliktus utáni békeépítésre alkalmaztak volna. Közülük 1000 fő 30
napon belül bevethető lett volna. Feladatuk az, hogy vagy helyettesítik a helyi
rendfenntartó erőket vagy megerősítik a testületet. A Bizottság dönt az esetleges
missziókról, meghatározza a szükséges képességeket és hozzájárulásokat igényel.
Elvben nem EU-tagállamok is részt vehetnek ilyen rendőri missziókban. Az EU
kifejleszti saját rendőri adatbázisát és felállítja a saját Rendfenntartó Egységét.
Az EU azt is tervezte, hogy 2003-ig saját szakértői csoportot állít fel, amelyben
200 ügyész és bíró dolgozik, szakértői bázist hoz létre közigazgatási szakértőkből
és 2000 fős polgári védelmi csoportot állít fel.42

3.2.5. A Közös Kül- és Biztonságpolitika Fő Képviselőjének szerepe
Az EU Fő Képviselőjének kulcsszerepe van a konfliktusok kezelésében:
kapcsolatban

áll

a

kormányközi

testületekkel,

az

Unió

tagállamainak

külügyminisztereivel és a soros Elnökséggel. Őt hivatalosan a Tanács nevezi ki,
de az utasításokat a külügyminiszterektől kapja. A gyakorlatban azonban a
tanácsain keresztül a Fő Képviselő befolyást gyakorolhat a Tanácsra és
viszonylag nagy a mozgástere, valamint képes gyorsan reagálni a történésekre. A
Fő Képviselő feladatai közé tartozik az EU-Törökország és az EU-Oroszország
kapcsolatok koordinálása. Állandó kapcsolatot tartott fenn a jugoszláv ellenzékkel
Milošević idején, és számos válságzónát keresett fel.

A Fő Képviselő napi

munkáját a Politikai Tervező és Korai Előrejelző Egység segíti. A Policy Unitnak
elég széles körű a feladata, ezért azokat különböző munkacsoportok látják el. Az
1990-es években a legfontosabb területek a Balkán, a Közel-Kelet és az Orosz
Föderációval való kapcsolatok voltak. A Policy Unit stratégiai tanulmányokban
hívja fel a figyelmet a lehetséges válságzónákra, amivel a politikai döntéshozók
figyelmét kívánja felhívni.
42

Erről részletesen a göteborgi (2001. június 15-16) európai csúcson rendelkeztek. Lásd: Presidency
Report on European Security and Defence Policy, Annex III (New concrete targets for civilian aspects
of crisis management).
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3.2.6. Korai figyelemfelhívás és politikai elemzés

A közös civil-katonai Helyzetelemző Központot szintén 2000 elején
állították fel. Feladata az információgyűjtés és azok elemzése. A Központ
kapcsolatban áll a NATO, EU, EBESZ helyzetelemző központjaival. Egy adott
válság esetében egy ad hoc Válságrészleget állítanak fel a soros Elnökség és a
Bizottság tisztviselőiből a megfelelő információ áramlás biztosítása érdekében.
Ugyanebből az okból a nemzetközi szervezetek összekötőit is be fogják vonni a
munkába. A Válságrészleg dolgozott a 2000. októberi elnökválasztás alatt
Szerbiában, amikor az EU határozottan az ellenzéket támogatta.
Spanyolországban, Terrejonban működik az EU Műholdmegfigyelő
Központja, amit még a Nyugat-európai Unió állított fel, de később integrálták az
EU-ba. A Párizsban működő Stratégiai Tanulmányok Központja is valaha NYEU
intézmény volt, amely ma már az EU-t és a Fő Képviselőt látja el tudományos
elemzésekkel.

3.2.7. EU Megfigyelő Missziója és Különleges Megbízottja

2000 decembere óta a megreformált Megfigyelő Misszió teljesít
szolgálatot.43 1991-ben a missziók Horvátországban és Boszniában dolgoztak.
Akkor több mint 400 megfigyelőt alkalmaztak, akiket elsősorban a fegyverszüneti
szerződések betartását és a menekültek hazatérését felügyelték. Az új struktúra
egyszerűbb, rugalmasabb, a helyzetnek megfelelően bármikor átcsoportosítható.
A megfigyelők katonai kiképzést is kapnak. A politikai elemző központjuk
Szarajevóban működik. A megfigyelő missziók elsősorban a Balkánon aktívak,
de elvileg Európán kívül is bevethetők.
A Külpolitika Fő Képviselőjének munkáját különleges képviselők is
támogatják, akiket az Európai Tanács nevez ki. Az utóbbi 10 évben a számuk
jelentősen megnőtt. Ők az EU politika hosszú távú koordinátorai, illetve egy adott
válságban politikai közvetítők.

43

Lásd: Council Regulation, December 2000.
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3.2.8. Az Európai Bizottság szerepe

A Külkapcsolatokért felelős Főigazgatóságon belül felállítottak egy
Konfliktus Megelőzés és Válságkezelő Egységet. Feladata, hogy koordináljon a
Bizottság és a Tanács között. Mivel gyakran a Bizottság finanszírozza és hajtja
végre a válságkezelésre vonatkozó döntéseket, a Tanács és a Bizottság közötti
hosszas

vita

után

2001

februárjában

létrehozták

a

Gyorsreagálású

Mechanizmust.44 A meglehetősen komplikált költségvetési eljárás miatt gyakran
hónapokba vagy évekbe is kerül, mire az EU-s pénzek célba érnek. A
Gyorsreagálású Mechanizmus jogi és pénzügyi keretet biztosít a Bizottság
számára, amellyel gyorsabban és könnyebben lehet finanszírozni a polgári
békefenntartást, azaz napok alatt folyósítani tudják a szükséges pénzeszközöket.
Ideális esetben rövidtávú akciókat pénzelnek olyan helyeken, ahol a válság
kibontakozóban van. Például helyi non-profit szervezetek illetve csoportok
részesedhetnek a pénzügyi támogatásban, akik békeépítő tevékenységekben
segítenek, vagy tényfeltáró küldetést teljesítenek, vagy közvetítenek illetve EU
szakértőket küldenek.
A 2001-től működő EuropeAid összefogja az EU valamennyi
együttműködési programját, azaz koordinálja a rövid és hosszú távú konfliktus
megelőzési tevékenységeket. Az Országos Stratégiai Tanulmányokban a
Bizottság potenciális konfliktusokat nevez meg és megfelelő ellenintézkedéseket
javasol.45

3.2.9. Intézmények közötti együttműködés

A Bizottság és a Külpolitika Fő Képviselője kiegészítik egymás
munkáját. A Fő Képviselő elsősorban konfliktus kezelőként dolgozik, azaz a
helyszínre utazik, megbeszéléseket kezdeményez és közvetít a felek között.
Eközben a Bizottság meghatározza a szükséges erőforrásokat és biztosítja a
hosszú
44

távú

elkötelezettséget.

Szoros

az

együttműködés

a

Bizottság

Lásd: Council Regulation, 26 February 2001. See also Communication from the Commission
onConflict Prevention, 11 April 2001.
45
Lásd: Communication from the Commission on Conflict Prevention, 11 April 2001. In:
http://europa.eu.int/eur-lex/en/com/cnc/2001/com2001_0211en01.pdf 2002. december 8.

25
_________________________________________________________________________
Külkapcsolatokért felelős Főigazgatósága és a Külügyekért felelős Fő Képviselő
irodája között.
Chris Patten, a külkapcsolatokért akkor felelős biztos és Javier Solana
közösen dolgoztak ki egy javaslatot, hogy hogyan lehetne az EU válságkezelési
képességét javítani. Ebből a kezdeményezésből született meg a Program a
Konfliktusok Megelőzésére. Ezt a dokumentumot, amely középtávú célokat
fogalmazott meg, a 2001. júniusi göteborgi európai csúcson el is fogadták. A
célok között szerepel: világos politikai célok kitűzése a jövőbeni intézkedések
számára, javítani az EU intézmények és tagállamok közötti koherenciát, és
hatékony partnerség kialakítása más szereplőkkel, elsősorban a nemzetközi
szervezetekkel.

4. Összegzés

A Közös Kül- és Biztonságpolitika már a megalkotása pillanatától
reformokra szorult. A maastrichti szerződésbe az EU-tagállamok alapvetően a
korábbi egyeztető rendszert emelték be és nevezték át. Az Európai Unió
Szerződése 1993-ban lépett életbe, addig a régi egyeztető mechanizmus
működött, és ennek a keretén belül – és kívül – történtek a diplomáciai
erőfeszítések.

Jugoszláviai válság megmutatta, hogy a KKBP rendszere és

eszközei nem alkalmasak hatékony konfliktuskezelésre.
Az Amszterdami Szerződés rengeteg újítást vezetett be az intézményi
kompetenciák és a szavazások terén. Ettől azonban az Unió válságkezelése nem
lett hatékonyabb, Koszovó ezt jól példázza. Jugoszlávia esete majd később a
balkáni válságok bebizonyították, hogy a diplomáciai és gazdasági eszközök mit
sem érnek, ha nem áll a hátuk mögött katonai képesség. A KKBP hatékonyságát
nagyban rontja, hogy nincs konszenzus az atlantisták és az európaiak között, azaz
a NATO-tagság nem mozdítja elő a hatékony európai válságkezelés kialakítását.
A NATO bár regionális szervezet, elsősorban nem az európai ügyek rendezése a fő
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feladata, hanem globális – elsősorban amerikai érdekek védelme. Ez a szervezet
tehát nem vállalhatja magára az európai válságok kizárólagos kezelését. Nem volt
szerencsés a Nyugat-európai Unió elsorvasztása. Az EU-ba való teljes
integrálásával a válságkezelés és békefenntartás megfelelő fóruma lehetett volna.
Koszovó után a válságkezelési képesség kialakítása nagyobb lendületet
kapott. A katonai képességek fejlesztése mellett hangsúlyozottá vált a polgári
válságkezelés és a civil-katonai együttműködés kialakítása. A különböző
egyeztető és koordináló intézmények felállítása azonban meglehetősen komplikált
működési rendszert eredményezett. A humanitárius és egyéb segélyezés – azaz az
ECHO és az EuropeAid felállítása – újabb dimenziót adott az EU válságkezelési
képességeinek.
Összességében az újjászervezetett KKBP és a kialakulóban lévő Európai
Biztonsági és Védelempolitika nagyobb hatékonyságot ígér a kül-, a biztonság- és
a védelempolitika terén. Igazi erőpróbára azonban még nem került sor.

27

II. Nemzetközi szereplők:
Nemzetközi szervezetek és az EK/EUtagállamok az 1990-es években

1. Nemzetközi szervezetek és az Egyesült Államok

A jugoszláviai válság kibontakozása idején három nemzetközi szervezet46
számított illetékesnek a válság kezelésében. Az Egyesült Nemzetek mozgásterét
erősen befolyásolta, hogy a szervezetet államok közötti konfliktusok kezelésére
állították fel. Az ENSZ Alapokmány 1. Fejezet 1. cikkelye47 fogalmazza meg a
szervezet céljait, mely felhatalmazza a szervezetet a válságkezelésben való
részvételre, azonban az intézményrendszer – és benne a Biztonsági Tanács
állandó tagjainak vétójoga – ezt kezdetben megakadályozta. Horvátország és
Szlovénia már a harcok kirobbanásakor kérte a Biztonsági Tanács összehívását.
Ausztria is támogatta az ENSZ békefenntartók küldését Jugoszláviába. Azonban
az ENSZ békefenntartókat egy adott területre csak valamennyi fél egyetértésével
küldhet. A Jugoszláv Szövetségi kormányzat azonban visszautasította az ENSZ
esetleges beavatkozását azon az alapon, hogy a konfliktus belügy, tehát kívül esik
a Szervezet hatáskörén. Az akkor még létező Szovjetunió és Kína – a Biztonsági
Tanács állandó tagjai – szintén ellenezték az ENSZ beavatkozását, mert nem
kívántak precedenst teremteni nemzetközi beavatkozásra a saját belső
problémájuk megoldására.
Az Egyesült Nemzetek Szervezete sokoldalú tevékenységet fejtett ki
1991 és 1996 között. Diplomáciai feladatokat látott el az ENSZ főtitkárának
különleges megbízottja, aki a Jugoszlávia-konferenciákon annak társelnökeként
46

A „nemzetközi szervezet” kifejezés ebben az esetben tágabb értelemben kezelendő. Egyedül az
Egyesült Nemzetek Szervezete tekinthető nemzetközi szervezetnek. Az Európai Biztonsági és
Együttműködési Értekezlet csupán egyeztető fórum, míg az Európai Közösség pedig egy sajátos
regionális projekt.
47
http://www.un.org/en/documents/charter/chapter1.shtml 2012. március 22.

28

tevékeny részt vállalt a rendezési tervek kidolgozásában illetve a felek
meggyőzésében. Cyrus Vance, volt amerikai külügyminiszter, 1991 és 1993
között töltötte be pozícióját. Őt a korábbi norvég külügyminiszter, Thornvald
Stoltenberg követte.
Az ENSZ Védelmi Erő – az UNPROFOR – hagyományos békefenntartói
feladatokat látott el a Biztonsági Tanács 743. számú határozata 48 alapján először
Horvátországban, majd a mandátumát Bosznia-Hercegovinára is kiterjesztették.
Horvátországban a feladata a védett területek (UNPAs) demilitarizálása és a
tűzszüneti megállapodás betartásának felügyelete volt. 1992 júniusában az
UNPROFOR mandátumát Bosznia-Hercegovinára is kiterjesztették a Biztonsági
Tanács 758. számú határozata49 alapján. Első feladatai közé a szarajevói reptér
védelme és a humanitárius segélyek célba juttatása volt – először csak a
fővárosban és annak környékén, majd a 770. számú határozat50 alapján ez a
tevékenysége egész Bosznia-Hercegovinára kiterjedt. Továbbá az UNPROFOR
feladata volt a menekültek és kitelepítettek visszatérésének biztosítása, a
fogolytáborokból hazatérők védelme – amennyiben azt a Nemzetközi
Vöröskereszt kéri – illetve a biztonságos enklávék (Srebrenica, Bihać, Goražde,
Szarajevó, Tuzla és Žepa) védelme valamint a támadások megakadályozása a BT
819.51 és 824.52 számú határozatai alapján. Ez utóbbi feladatát az UNPROFOR
képtelen volt teljesíteni (lásd. srebrenicai mészárlás.)
1994-ben a Horvátországban illetve a Bosznia-Hercegovinában működő
ENSZ-erőket kettéválasztották. A horvátországi kontingenst ENSZ Bizalom
helyreállítási Egységnek nevezték (UNCRO). A feladata a humanitárius segélyezés
és a menekültek visszatelepedésének elősegítése volt. A horvát kormány azonban
1994-ben már azon dolgozott, hogy a védett területeket visszaintegrálja
Horvátországba. Az UNCRO nem tudta megakadályozni, hogy ezekről a
területekről ne űzzék el a szerb lakosságot. Az UNCRO mandátuma 1996.
januárban megszűnt.
48

http://daccess-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/011/02/IMG/NR001102.pdf?
OpenElement 2012. február 1.
49
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/011/17/IMG/NR001117.pdf?
OpenElement 2012. február 1.
50
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N92/379/66/IMG/N9237966.pdf?OpenElement
2012.
51
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N93/221/90/IMG/N9322190.pdf?OpenElement
2012. február 1.
52
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N93/262/07/IMG/N9326207.pdf?OpenElement
2012. február 1.
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A kezdeti diplomáciai sikerek után az ENSZ diplomáciai szerepét az
Összekötőcsoport

tevékenysége

háttérbe

szorította.

Az

ENSZ-csapatok

hagyományos békefenntartó tevékenysége pedig kudarcot vallott, hiszen nem
tudta megvédeni védett területeket, nem sikerült megakadályoznia az etnikai
tisztogatásokat sem, továbbá az egyéb emberi jogsérelmeknek sem tudta elejét
venni.
Az Európai Biztonsági és Együttműködési Értekezlet (EBEÉ) 1994-ig csak
egyeztető fórumként működött a kelet-nyugati párbeszéd elősegítésére.53 A
hidegháború vége felé a tagok kezdték páneurópai biztonsági szervezetté
átalakítani. 1990-ben logikusnak látszott, hogy az európai államok ezt a
szervezetet részesítik előnyben a jugoszláviai konfliktus kezelésére. Működése
azonban roppant nehézkes volt: a döntések meghozatalához az akkori 34 tagállam
(az egy érintettet kivéve) konszenzusa kellett. Az EBEÉ-nek nem voltak sem
gazdasági sem katonai erőforrásai, amelyet hatékonyan fel tudott volna használni.
A válság kirobbanásakor Ausztria és Németország támogatta leginkább az EBEÉ
válságkezelési mechanizmusainak aktiválását: a Bécsben működő Válság
Megelőzési Központot és a prágai Vezető Tisztviselők Bizottságát. E két fórum
azonban csak hivatalos nyilatkozatokat tett közzé. Amikor Németország töltötte
be az EBEÉ elnöki posztját, a német politikai vezetés e szervezeten keresztül
kívánta a német érdekeket képviselni. Hans-Dietrich Genscher ezen a szervezeten
keresztül próbálta a vonakodó Egyesült Államokat is bevonni a jugoszláviai
válság menedzselésébe. A Szovjetunió is támogatta az EBEÉ részvételét, hiszen
ugyanúgy, mint az Egyesült Államok, a Szovjetunió is tagja volt e szervezetnek.
A német külpolitikának nagyon óvatosnak kellett lennie, hiszen a szovjetek még
nem fejezték be csapataik kivonását Kelet-Németországból, és Genscher nem
akart ellenszegülni nekik.
Az EBEÉ-tagállamok erőfeszítéseinek ellenére, hogy ez a szervezet
legyen a válság kezelésének fő irányítója, a nyugati államok mégis az Európai
Közösséget választották a diplomáciai folyamatok csatornájává. Az EK-nak
egyáltalán nem volt hivatalos biztonságpolitikai funkciója. Az Európai Politikai
Együttműködés, melynek a gyökerei az 1950-es évekig nyúlnak vissza, szintén
csupán egyeztető fórumként működött az EK-tagállamok körében. A közös
külkereskedelmi politikát a Római Szerződés részletesen szabályozza, de az
53

CSCE Budapest Document: 1994. december 5-6. http://www.osce.org/mc/39554 2011. július 2.
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integráció külpolitikai tevékenységéről az első szerződések egy szót sem ejtenek.
A Közös Kül- és Biztonságpolitika nem egyenlő a közös külpolitikával, az csupán
egy megerősített külpolitikai koordinációs mechanizmus, amely kormányközi
eljárási mechanizmusok alapján működik. A külpolitikai együttműködés három
területen sikeresnek mondható: az ENSZ-ben, az EBEÉ-ben és a harmadik államba
akkreditált külképviseletek közti együttműködésben. Külpolitikai téren az EK
rendelkezett a legszélesebb tapasztalattal Jugoszláviát illetően. Ráadásul a
tagállamok égtek a vágytól, hogy kifejlesszenek egy hatékony mechanizmust a
közös külpolitikai tevékenységre és megerősítsék az egységesülő Európai Unió
nemzetközi szerepét.
Az Egyesült Államok a Bush-adminisztráció idején a délszláv válságot
kizárólag európai ügyként kezelte. Ekkor még az ún. Weinberger-doktrina
határozta meg a washingtoni külpolitikát. E szerint amerikai csapatokat csak a
legvégső esetben vetnek be, és a katonai akciókat az amerikai közvéleménynek
támogatnia kell.54 Az amerikai kormányzat 1991-ben más válságok kezelésével
volt elfoglalva: Panama (1989), az Öböl-háború és Szomália (1991), ezért a
jugoszláviai események kevés figyelmet kaptak annak ellenére, hogy jelentős
jugoszláv diaszpóra élt az Egyesült Államokban. 1991 szeptemberében
Washington kijelentette, hogy támogatja az EK konfliktuskezelési tevékenységét.
Ugyanakkor

figyelmeztetett,

hogy

a

válság

továbbterjedhet

Bosznia-

Hercegovinára, Macedóniára és Koszovóra. Washington arra számított, hogy ha
az EK Jugoszláviával lesz elfoglalva, ez majd lelassítja az önálló európai védelmi
és biztonságpolitika kialakítását.
1991-ben a Szovjetunió felbomlásával eltűnt a korábbi ellenség és vele
együtt a kommunista fenyegetettség. Az amerikai külpolitikának sürgősen
szüksége volt egy helyettesítőre, amellyel igazolni tudta a NATO létének
jogosságát és biztosítani tudta az Egyesült Államok hegemóniáját Európában.
1992 elején a védelmi minisztérium munkatársai újraértékelték a Szovjetunió
megszűnése utáni időszakot. Az általuk elkészített dokumentum55 két fontos
megállapítást tartalmazott: biztosítani kell az Egyesült Államok globális
dominanciáját, és minden lehetséges kihívót meg kell fékezni. A lehetséges
54

DOBSON, A.P., MARSH, S., US Foreign Policy (The Making of the Contemporary World). Routledge,
2006. p139.
55
Defence Planning Guidance kidolgozásában Paul Wolfowitz, védelmi államtitkár, játszott fontos
szerepet.
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kihívók között56 az Európai Unió is szerepelt. Az Egyesült Államok egy bizonyos
pontig támogatta az EU katonai integrációját, de az önálló külpolitikai törekvések
ellen azonnal fellépett.
Bill Clinton az 1992-es választási kampányában aktívabb Európapolitikát javasolt, ebben sürgette a boszniai beavatkozást. 1995-ig a Clintonadminisztráció távol tartotta magát a boszniai válságtól, azzal érveltek, hogy az
Egyesült Államoknak nincsenek közvetlen érdekei Jugoszláviában és az amerikai
közvélemény nem hatalmazta fel a kormányzatot a beavatkozásra.57 A boszniai
beavatkozással a Clinton-adminisztráció a korábban megfogalmazott külpolitikai
céloknak tett eleget, azaz béketeremtő tevékenységet valósított meg egy
regionális konfliktusban. Nem sokkal Dayton után, Milošević újabb okot
szolgáltatott az amerikai beavatkozásra. A koszovói eseményekre az amerikai
külpolitika sokkal gyorsabban reagált, ugyanis ha a daytoni rendszer összeomlik,
az aláássa az amerikaiak presztízsét.58

56

Oroszországot nem írták le, mellé felsorakozott Kína, Japán és Németország
DOBSON, MARSH, p140.
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Ibid. p141.
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2. Az EK tagállamok

2.1. Német külpolitika az 1990-es években
A II. világháború után Nyugat-Németországnak a multilaterális Európába
és a transzatlanti hálózatba kellett beilleszkednie. A német fegyverletétel után egy
ideig az Egyesült Államok majd később a NATO garantálta az NSZK biztonságát,
miközben az európai integráció biztosította a német gazdaság fejlődését.
Konrad Adenauer (kancellár: 1949-1963) fektette le a hidegháború alatti
politikai kultúra és identitás alapjait. A célja egy olyan külpolitikai magatartás
kialakítása volt, mely otthon és külföldön egyaránt elfogadható volt. A II.
világháborút követően a nyugat-német külpolitika két fő célt követett: kibékülni a
háborús ellenségekkel és visszaszerezni a legitim szerepet a nemzetközi
politikában. Az újonnan megalakult Német Szövetségi Köztársaság nemzetközi
szervezeteken keresztül érvényesítette külpolitikai érdekeit: 1955-ben felvették a
NATO-ba, majd egyik alapítója volt az Európai Gazdasági Közösségnek. A
nyugat-német kormány azonban továbbra is fenntartotta igényét a német
egyesítésre, de igyekezett azt tágabb, kelet-nyugati kontextusba helyezni,
semmint, hogy azt pusztán német érdeknek tűntesse fel. A hidegháború idején a
nyugat-német vezetők vonakodtak nemzeti érdekeket megfogalmazni, mely
alááshatta volna a nemzetközi szervezetek iránti elkötelezettségét.
1990-ben lehetőség nyílt a két német állam egyesítésére, és ez a tény
megváltoztatta Európa geopolitikai képét: az egyesített Németország az Unió
területileg második legnagyobb állama lett,59 és megváltozott súlya aggodalmat
váltott ki európai szövetségeseiből. Ezért a német vezetők folyamatosan
hangsúlyozták elkötelezettségüket a multilaterális nemzetközi szervezetek mellett
(úgymint Európai Unió, NATO, ENSZ), de nem vállaltak vezető szerepet ezekben a
szervezetekben, tartózkodtak a nemzetközi szerepvállalástól és inkább a
megbízható szövetséges szerepét játszották.
59

Terültete: 357 021 km2 , 81 799 600 lakos.
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_and_outlying_territories_by_total_area 2012. február 7
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A hidegháború követően a német külpolitika aktívabb globális
külpolitikába kezdett. Ennek az volt a feltétele, hogy fenntartsák Németország
szavahihetőségét az újradefiniált multilaterális intézmények hálózatán belül és
megfelelően reagáljon a kül- és biztonságpolitikai kihívásokra.
Az egyesítés után Németország folytatta a multilaterális külpolitikát.
Berlinnek érdekében állt megreformálni és erősíteni az EU-t, a NATO-t és az
ENSZ-t,

hiszen

ezeken

a

szervezeteken

keresztül

folytatja

kül-

és

biztonságpolitikáját, benne a konfliktuskezelést, a válság megelőzést és
stabilizálást, a nemzetközi terrorizmus elleni harcot és a tömegpusztító fegyverek
számának csökkentését. Németország ezeket a célokat a nemzetközi jog ernyője
alatt az emberi jogok tiszteletben tartása mellett folytatja.60
Az 1990-es évektől az Európai Unió az a fórum, ahol Németország
aktívabb külpolitikai szerepet tud vállalni. Berlin lelkesen támogatta a mélyebb
európai integrációt és az Unió keleti bővítését. Továbbá támogatta a külpolitikai
együttműködést és az Európai Biztonság- és Védelempolitikát. Mivel az Unió
képtelen volt hatékonyan fellépni a Balkánon ezért Berlin kollektív európai kül-,
biztonság és védelempolitikát sürgetett. Már Schröder idején egyre nőtt az igény
arra, hogy Németország erőteljesebb politikát folytasson az EU-n belül. Ez a
politikai magatartás néhány szövetségesben – elsősorban Franciaországban –
kételyeket ébresztett Németország európai elkötelezettsége iránt. Francois
Mitterand, korábbi francia köztársasági elnök, a német egyesítés napján
kijelentette, hogy „Nagyon kedvelem Németországot, de szerintem kettőnek kell
lennie belőle”.61 Még Margaret Thatcher is kétségeinek adott hangot.
A hagyományos francia-német együttműködés, mely korábban az EU
integráció motorjának számított, meggyengülni látszott. Németország Európapolitikája Kelet-Európa felé orientálódott, ezért támogatta Berlin az EU keleti
bővítését – elsősorban keleti határainál a korábbi szocialista országok esetében –
biztonságpolitikai okokból. A német közvélemény történelmi okokra hivatkozva
ellenezte a németek katonai részvételét külföldön történő műveletekben. Joschka
Fischer szerint viszont Németországnak éppen hogy kötelessége megelőző
célzattal rész vállalnia ilyen akciókban. Egy 1994-es alkotmánybírósági határozat
alapján – mely csak ENSZ felhatalmazással és a német parlament jóváhagyásával
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engedélyezte a német katonák külföldi bevetését – vehettek rész német csapatok a
NATO koszovói műveleteiben. A bipoláris rend után megjelent multipoláris
világrend

csökkentette

a

németeknek

az

Egyesült

Államoktól

való

biztonságpolitikai függőségét: csökkent az a német szükséglet, hogy egy másik
szuperhatalom védje meg őket. Ugyanakkor az egyesítéssel Németország
visszaszerezte teljes szuverenitását korábbi területe felett: megnövekedett a
népessége, területe és GNP-je.
A német egyesítés utáni külpolitikát az egyesítés előtti külpolitika
folytatása jellemezte: Berlin elkötelezte magát az európai integráció felé és a
közös pénz iránt. A német külpolitika ugyanakkor a hatalmi politika irányába
mozdult el: német csapatokat vetettek be Németország határain kívül: 1992
Kambodzsa,

Szomália;

1994

Bosznia-Hercegovina,

német

repülőgépek

megfigyelő repüléseket tartottak, de harcokban nem vettek részt; 1996 az IFOR
horvátországi missziójában francia parancsnokság alatt.
1991. július 4-én Hans-Dietrich Genscher német külügyminiszter
javasolta Szlovénia és Horvátország nemzetközi elismerését az önrendelkezési
jog alapján. A németek feltétele az volt, hogy Horvátország garantálja az emberi
és kisebbségi jogokat. Horvátország módosította az alkotmányát és parlamenti
képviseletet biztosított a 8%-ot elérő kisebbségnek. Franciaország azonban
megvétózta a német javaslatot – és Németország ebbe beletörődött. 62 1991
augusztusában Jugoszlávia szétesése elkerülhetetlenné vált: Krajinában fegyveres
harcok bontakoztak ki a szerb kisebbség és a horvát többség között, mivel a
szerbek nem voltak hajlandóak belenyugodni abba, hogy a rendőrség tagjai
kizárólag horvátok legyenek, illetve tiltakoztak Horvátország kiválása ellen. Az
SPD-ben komoly viták zajlottak a témában. Szeptemberben Volker Rühe (CDU)63
és Karsten Voight (SPD)64 is az elismerést65 támogatta, és azzal érveltek, hogy a
nemzetközi elismerés után a két állam beléphet különböző nemzetközi
szervezetekbe és ezzel a térséget uraló feszültség enyhülni fog.
A német közvélemény azonban megosztott volt. Akik az elismerés
mellett érveltek, úgy gondolták, hogy az emberi jogok tiszteletben tartása és az
agresszió mérséklése kulcsfontosságú a válság megoldásához, és minél tovább
62

RAMET AND COFFIN, German Foreign Policy towards the Yugoslav Successor States, 1991-1999
Cambridge: CUP, 2005. p49.
63
Kereszténydemokrata Unió (Christlich Demokratische Union)
64
Szociáldemokrata Párt (Sozialdemokratische Partei Deutschland)
65
Verner Perger, Ein Weg voller Dornen. Die Zeit. 1991. szeptember 12.

35

halogatják a válság megoldását, az annál komplexebb és komplikáltabb lesz, ami
lehetetlenné teszi a gyors és könnyű megoldást. Voltak, akik a beavatkozás
mellett voksoltak, mert német vezető szerepet szerettek volna látni. Mások
elleneztek mindenféle külső beavatkozást rámutatva a lehetséges buktatókra, és
hangsúlyozták, hogy a nemzetközi elismerés nem varázsszer.
Helmut Kohl kormánya igyekezett az általános nyugati nézetekhez
alkalmazkodni, nevezetesen ahhoz, hogy Jugoszláviát egyben kell tartani, mert
csak ez garantálja a balkáni stabilitást. A nyugat-európai államok Szlovéniát és
Horvátországot okolták a válság kirobbanása miatt és őket tették felelőssé a
fegyveres erőszak elharapózásáért. Nyugat-Európa nem kívánt segédkezni egy
olyan precedens megteremtésében, amely minta lehet a szovjet tagköztársaságok
számára, Nyugat-Európa tehát határozottan szerbbarát politikát folytatott.
Hans-Dietrich Genscher az ENSZ-ben tartott beszédében kifejtette, hogy
egy államot pusztán erőszakkal nem lehet egyben tartani. Kifejezte abbéli
reményét, hogy a Szovjetunió felhasználja befolyását és meggyőzi a szerbeket
arról, hogy hagyjanak fel a fegyveres erőszak alkalmazásával. Ahogy a
horvátországi konfliktus valós polgárháborúvá vált, a televízióban látni lehetett a
harcokat, a tudósítások halálesetekről szóltak, a német közvélemény egyre
nagyobb nyomást gyakorolt a kormányra, hogy az tegyen már valamit. A
parlament 1991. október 15-én – kevés többséggel de – Szlovénia és
Horvátország elismerése mellett döntött.66
A CSU67 szerint az elismerést júliusban kellett volna megadni és bárki, aki
megsérti a békét, számolnia kellett volna az ENSZ szankcióival. November elejére
azonban a tizenkettedik tűzszüneti megállapodás is kudarcot vallott. Így Genscher
olyan politika kidolgozását sürgetett az EK-ban, mely lehetővé teszi a két volt
jugoszláv

tagköztársaság

függetlenségének

elismerését.68

Németország

horvátbarát és ezzel együtt szerbellenes politikáját számos európai kormány
ellenezte, és az Egyesült Államokkal együtt felelőtlennek bélyegezte. Az SPD
szóvivője – Norbert Gansel – egyenesen az EK külügyminisztereit tette felelőssé
az erőszak eszkalálódásáért. Gansel ENSZ békefenntartók küldését szorgalmazta
és arra figyelmeztetett, hogy a válság fog átterjedni Boszniára. Az SPD is
megosztott volt a válság értékelését illetően. A Gernot Erler vezette csoport
66
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szerint Jugoszláviának magának kell a válságot megoldania. A holland
külügyminiszter szerint (Hans van den Broek) a horvátok legalább annyira
felelősek a harcokért, mint a szerbek.69
A nyugati vezetők lassan kezdték felismerni, hogy sem Szlovéniát sem
Horvátországot nem lehet visszakényszeríteni a délszláv államba, és kezdték azt
is felismerni, hogy maguk a szerbek dolgoznak a megoldás ellen. A németek
közben egyre határozottabban támogatták a két állam elismerését. 1991.
november 21-én a német kormány felkérte az ENSZ Biztonsági Tanácsát, hogy
vegye napirendre a jugoszláv háború kérdését. December elejére a német
politikusok többsége egyetértett az elismeréssel, ENSZ beavatkozást és német
segítséget sürgettek. Most már csak egy feladat állt Helmut Kohl előtt: a német
elismerési erőfeszítéseket európai kezdeményezésként tálalni.

2.2. Nagy-Britannia vonakodása
1990-ben Margaret Thatcher konzervatív kormányát az ugyancsak
konzervatív John Major vett át. Ekkor meglehetősen nehéz időszak állt a brit
politika irányítóinak háta mögött. Komoly belpolitikai elégedetlenséget szült
Thatcher asszony újabb reformcsomagja: az önkormányzatok átalakítása a
Munkáspárt kárára és egy új adónem – a fejadó – bevezetésének kísérlete.
Ráadásul a gazdaságban is bajok mutatkoztak: a növekedési ütem 1988-tól
folyamatosan csökkenni kezdett, a pénzügyi stabilitás megroppant, az árak
gyorsan növekedtek, és az Angol Jegybank kénytelen volt felemelni a kamatlábat.
Maga a kabinet sem állt már egységesen miniszterelnöke mögött, mivel a
minisztereket erősen megosztotta az európai integrációhoz való viszony.
A britek csatlakozásuk óta vonakodó szövetségesei voltak EK-beli
partnereinek. Nem használt a britek jó hírének az 1980-as évek elejét
meghatározó

brit

EK

pénzügyi

hozzájárulási

vita,

amelyet

1984-ben

Fontainebleau-ben sikerült csak rendezni. Thatcher asszony szembekerült saját
pénzügyminiszterével is, aki szerette volna Nagy-Britanniát beléptetni az ERM-
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ba.70 Később a britek nem léptek be az euró-övezetbe sem. 1988-ban Jacques
Delors francia szocialista politikus lett a Bizottság elnöke, akinek nem titkolt
szándéka volt a gazdaság, a szociális ügyek és az adóügy irányításának közösségi
szintre hozása. Thatcher azonban brugges-i beszédében71 világossá tette, hogy
nem támogat egy szupranacionális Európát.
1989-es események másfelé terelték a brit külpolitika figyelmét: KeletEurópában megszűntek a kommunista diktatúrák, a német egység ismét
napirendre került és a Szovjetunió globális szerepe is jelentősen meggyengült.
Annak ellenére, hogy sok európai kormányzat örömmel üdvözölte a bipoláris
rend megszűnését, a hidegháború világos frontvonalait és megszokott működési
mechanizmusát nagyfokú bizonytalanság jellemezte. Az új világrend lassan új
kihívások elé állította az egyes államok kormányait. A brit kormány valójában
három témára koncentrált: a NATO, Németország és az EK. Nagy-Britannia
ragaszkodott a NATO fenntartásához, bár a Varsói Szerződés megszűnése a NATO
eredeti létalapját is megszűntette. A britek nem támogatták azt sem, hogy az
amerikai

csapatok

kivonuljanak

Európából. A német

újraegyesítést

is

szkeptikusan figyelték és igyekeztek ezt a folyamatot lelassítani. A britek
tartottak attól, hogy a megnövekedett Németország túl nagy hatalomra tesz szert
Európán belül.
Az Európai Közösség számára új kihívást jelentett a szocialista
rendszerek összeomlása Kelet-Európában. Jacques Delors a Bizottság elnökeként
az integráció elmélyítését tűzte ki célul, emellett támogatta az „arra érdemes” volt
szocialista államok mielőbbi csatlakozását. Mivel a britek inkább lassították volna
az integráció mélyítését, Thatcher a kelet-európai államok támogatásával kívánta
az EK figyelmét elvonni erről a kérdésről.
Az 1990-es évek elején Londonnak megint meggyűlt a baja az északírországi vallási és etnikai problémával. Ismét megnövekedett a pokolgépes
merényletek száma és az IRA az akcióit kiterjesztette Angliára is. 1991
februárjában a miniszterelnöki rezidencián robbant bomba és az akkori
miniszterelnök, John Major, csak a szerencsének köszönhette, hogy nem esett
áldozatul. A brit katonai akciók sorra kudarcot vallottak Észak-Írországban, és ez
70
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a tapasztalat óvatosságra intette a brit külügyminisztert – Dougles Hurd-öt –,
hogy elkötelezze magát egy esetleges brit katonai beavatkozás mellett
Jugoszláviában.

Ugyanakkor

Nagy-Britannia

hagyományosan

szerbbarát

külpolitikát folytatott. Ennek gyökerei egészen a 19. század második feléig
nyúlnak vissza. Lonodn szerint a Balkán stabilizálása nem valósítható meg egy
erős Szerbia nélkül. Szerbia viszont csak úgy tud erős lenni, ha befolyása alá
vonja a szerbek által lakott területeket – elsősorban Boszniában. A brit
külpolititka

tehát

nem

támogatott

semmiféle

katonai

beavatkozást

Jugoszláviában.
1991 végén a britek még mindig akadékoskodtak: Lord Peter Alexander
Carrington „lehetségesnek” aposztrofálta az elismerést, de elismerte, hogy
Jugoszlávia felbomlóban van.72 Végül Németország 1992. január 15-én ismerte el
Szlovéniát és Horvátországot független államnak. A britek szerint ez
elhamarkodott lépés volt és Lord Carrington a németeket tette felelőssé azért,
hogy a tárgyalások nehezen haladnak.

2.3. A francia külpolitika
A jugoszláv válság kirobbanása, amely rögtön a Szovjetunió és a
szocialista blokk összeomlását illetve a német újraegyesítést követte, különösen
nehéz nemzetközi helyzetet teremtett a francia külpolitika számára. A délszláv
helyzet komoly kihívást produkált a nemzetközi jog és diplomácia alapelveit
illetően is nem csak Franciaország, de az egész európai kontinens számára. Ennek
ellenére a franciák ezt a kihívást arra használták fel, hogy újrafogalmazzák
külpolitikai céljaikat és megerősítsék országuk Európában és a világban betöltött
szerepét. A berlini fal leomlása után Franciaország már nem használhatta ki a
bipoláris rendszert, mely számos alkalmat biztosított Párizs számára, hogy félig
független külpolitikát folytasson az Egyesült Államok és a Szovjetunió között. A
hidegháború idején Franciaország a nyugati katonai szövetség minden előnyét
élvezte, beleértve az Egyesült Államok által biztosított nukleáris védőernyőt. A
katonai és politikai megosztottság Európában a legtöbb esetben megvédte Párizst
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a nagy ellenségtől, Németországtól. Franciaország a NATO és az Európai
Közösség intézményrendszerét valamint a francia-német kétoldalú kapcsolatokat
arra

használta,

hogy

kordában

tartsa

Nyugat-Németországot.

Ennek

eredményeképpen Franciaország befolyásos középhatalommá nőtte ki magát,
mely elsősorban európai, de korlátozott mértékben globális szerepre törekedett.73
A Szovjetunió máról holnapra történő összeomlása és kivonulása KeletEurópából hatalmi és biztonságpolitikai vákuumot hozott létre, és sokan – pl. a
britek és a franciák – attól tartottak, hogy ezt a vákuumot az újraegyesített
Németország fogja betölteni. Az újraegyesült Németország ugyanis felborította a
hatalmi egyensúlyt az EK-n belül. A német újraegyesítés azzal fenyegette
Franciaországot, hogy háttérbe szorítja vagy véget vet a francia befolyásnak
Európában és az Európai Közösségen belül. Úgy tűnt, hogy csupán idő kérdése,
hogy Németország felülmúlja a franciákat politikai és katonai téren, hiszen
gazdaságilag ezt már elérte. A berlini fal leomlása előtt Mitterand elnök mindent
megtett, hogy erősítse a francia-német kapcsolatokat. Az EK-n belül a két állam
hallgatólagosan megosztotta a hatalmat: a franciák a politikai és katonai vezető
szerepet ragadták magukhoz, míg a németek ugyanezt tették gazdasági és
monetáris téren. A hidegháború megszűnte ezt a kényes egyensúlyt borította fel.
A franciák joggal féltek attól, hogy a németek önálló politizálásba kezdenek,
amelyhez felhasználják kelet-európai befolyásukat is, sőt továbbterjeszkednek a
Balkánon. A félelem nem volt alaptalan, hiszen a német kancellár, Helmut Kohl,
úgy vezényelte le az egyesítést, hogy előzőleg nem konzultált a szövetségeseivel.
Jugoszlávia felbomlása egy újabb küszöbönálló biztonságpolitikai
veszélyforrást teremtett, amely esetleg továbbgyűrűzhet Kelet-Közép-Európába,
növelve ezzel Franciaország problémáinak számát. Nem beszélve arról, hogy egy
multinacionális föderáció felbomlása milyen lehetséges indirekt vagy előre nem
látható hatással szolgálhat. Amikor 1991 végén, német nyomásra, Szlovénia és
Horvátország nemzetközi elismerésének kérdése került napirendre, a britek
mellett a franciák is erősen ellenezték azt. Arra hivatkoztak, hogy az még túl
korai és még jogtalan is. Az elismerés egy rövid időre komoly feszültséget
okozott a francia-német kapcsolatokban. Mitterand elnök és külügyminisztere,
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Roland Dumas, a felelőtlen német külpolitikát okolta azért, hogy a válság
továbbgyűrűzött Boszniára.
Kétségtelen, hogy a francia külpolitika kezdetben szerbbarát volt. Erre több
magyarázat is adható. A leggyakrabban emlegetett ok történelmi és egészen a 19.
századig, az oszmánellenes szerb függetlenségi harcokig vezethető vissza. Az I. és a
II. világháborúban Franciaország és Szerbia – illetve a szerbek vezette Jugoszlávia –
egy oldalon harcoltak. A francia közvélemény és a politikai elit ennek következtében
szerbbarát volt. Ezt a szerb szimpátiát Mitterand elnök több esetben is kifejezésre
juttatta. Talán célszerűbb figyelembe venni a két állam eltérő nemzetépítési
stratégiáját, mely háttérbe szorítja a történelmi, szövetségi és versengési faktorokat.
A francia republikánus hagyomány, melyet a népi szuverenitás támaszt alá, és a
német nemzeti identitás és egyesítés, jobb magyarázatot adhat az eltérő Jugoszláviapolitikára. Emellett a nemzetközi jog értelmezése és az adott nemzetközi kontextus
felfogása is különböző a két államban. 74 Franciaország számára Jugoszlávia még
mindig egy nemzetközileg elismert jogi személyiség volt, és nem gondolhatott arra,
hogy elismeri Szlovéniát és Horvátországot független államnak addig, amíg a
kisebbségi jogok kérdését nem rendezték a nemzetközi normáknak megfelelően. A
jogi megfontoltság mögött azonban egyéb félelmek is meghúzódtak, nevezetesen a
nemzetközi

elismerést

követő

politikai

következmények.

A

két

nyugati

tagköztársaság távozása a jugoszláv szövetségből nyilvánvalóan hatással lesz
Bosznia-Hercegovinára és Macedóniára, sőt Koszovóra is. A meggondolatlan
nemzetközi elismerés dominóként magával ránthatja a felbomlás szélére kerül
Szovjetuniót. Továbbá Párizs meg akarta akadályozni, hogy Németország túl nagy
befolyásra tegyen szert az EK határain kívül.
Sem Franciaország, sem a britek, de maga az EK sem tudta megakadályozni,
hogy a németek keresztülvigyék akaratukat: Horvátország és Szlovénia egyoldalú
német elismerése után az EK tagállamok egyenként csatlakoztak a német vonalhoz.
Miután a szerb agresszió erőteljesebbé vált, különös tekintettel Szarajevó ostromára,
Franciaország kezdett kiegyensúlyozottabb megközelítést alkalmazni. Ennek a
legjobb példája, hogy Mitterand elnök 1992 júliusában az EK lisszaboni
csúcstalálkozóján a szerb felet tette felelőssé a konfliktus kirobbanásáért, majd
váratlanul Szarajevóba látogatott. Ez a két esemény már a francia Jugoszláviapolitika váltását jelezte. Ráadásul egyfajta verseny is kezdődött az EK vezető
hatalmai között, hogy kié legyen a politikai és diplomáciai vezető szerep. 1995-ig a
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francia külpolitika a diplomáciai is humanitárius beavatkozástól a politikai nyomáson
és a kényszerítő diplomácián át eljutott a katonai beavatkozásig. 75
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3. Az Európai Közösség diplomáciai kísérletei

Az Európai Közösség számmára a jugoszláviai válság tulajdonképpen
lehetőséget biztosított arra, hogy a Közösség bizonyítsa a saját problémájával
meg tud birkózni saját maga is. Az EK tagállamok zöme azt remélte, hogy a közös
akciók majd ösztönzőleg hatnak új európai intézmények felállításához, azaz a laza
Európai

Politikai

Együttműködést

egy

koordináltabb

közös

kül-

és

biztonságpolitika fogja felváltani. Jugoszlávia kérdésében az EK tagállamok a
nemzetközi normákhoz ragaszkodtak, azaz
1. Jugoszlávia szuverenitásának és területi egységének megőrzése
2. demokratizálás
3. alkotmányos reformok
4. emberi jogok tiszteletben tartása.
Ezért 1990-1991 elejéig különös hangsúlyt fektettek a délszláv állam
fenntartására. 1991 nyarától a hangsúly a politikai és alkotmányos változásokra
került. 1991. április 4-én az EK Trojka76 Belgrádba látogatott, és kizárólag a
szövetségi politikusokkal tárgyaltak a területi egység fenntartásáról, a
demokratikus reformok bevezetéséről és arról, hogy ezek az előfeltételei a
társulási szerződés tárgyalásának megkezdéséhez.
1991 májusában Jacques Santer, luxemburgi miniszterelnök, és Jacques
Delors, az EK Bizottság elnöke utazott Jugoszláviába, ahol szövetségi
képviselőkkel és a tagköztársaság képviselőivel is tárgyaltak. Ekkor az EK
számára már nem volt elsődleges feltétel az állami egység megőrzése, de a két
politikus hangsúlyozta, hogy az alkotmányt tiszteletben kell tartani a válság
rendezésénél, emellett az emberi és kisebbségi jogok megtartására hívták fel a
figyelmet,

további

gazdasági

reformokat

szorgalmaztak,

és

erőszak

alkalmazásának elvetésére hívták fel tárgyalópartnereik figyelmét. Santer és
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Delors kiemelte, hogy az EK nem támogatja az egyoldalú kilépést, és ezt 1991.
június 23-án az EK külügyminiszterek ülésén kifejezésre is juttatták, azaz
kijelentették, hogy az EK semmi kapcsolatot nem fog fenntartani az
elszakadókkal.77
1991. június 29-én az EK Trojka ismét ellátogatott Belgrádba. Azzal a
határozott céllal érkeztek, hogy megoldást találjanak a válságra, meggyőzzék a
horvátokat és a szlovéneket, hogy három hónapra függesszék fel a kiválásukat. A
három politikus abban a hitben tért haza, hogy tető alá hoztak egy fegyverszüneti
megállapodást, azonban Milošević már hallgatólagosan beleegyezett Szlovénia
kiválásába.
1991. július 1-től Hollandia töltötte be az EK elnöki posztját. Július 8-án
Hans van den Broek, az EK soros elnöke, közreműködésével Brionban szerződést
írtak alá, amelyben jogilag is rögzítették Szlovénia elszakadását. Ennek
értelmében Szlovénia megkezdhette határállomásainak kialakítását, a Jugoszláv
Szövetségi Hadsereg (JNA) erőinek ki kellett kivonulnia Szlovénia területéről és
visszatérni a laktanyákba, a szlovén katonai erőknek szintén vissza kellett
vonulnia a saját bázisukra, és Szlovénia – Horvátországgal együtt – három
hónapra felfüggeszti függetlenségének kikiáltását. A nyugati kormányok
üdvözölték a Brionban megkötött egyezményt, mivel azt az európai diplomácia
diadalának tekintették. Ugyanakkor az egyezmény több szempontból is
ellentmondásosra sikerült:
1. elszigetelte

Ante

Marković

szövetségi

miniszterelnököt,

így

lehetetlenné vált a maradék jugoszláv területek összetartása;
2. a horvátok nem kaptak semmit, viszont a JNA továbbra is az ország
területén tartózkodott.
A Brioni egyezmény 2. számú melléklete felhatalmazta az EK-t, hogy
megfigyelői missziót küldjön a szlovén-jugoszláv határra (European Community
Monitoring Mission, ECMM). Milošević nem járult hozzá, hogy a megfigyelők
mandátumát Horvátországra is kiterjesszék.
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Július 13-án Hans van den Broek javaslatot tett a határok békés
megváltoztatására, a következő érvelést használva: Jugoszláviát lehetetlen
fenntartani a jelenlegi körülmények között; nehéz megjósolni, hogy a hat
tagköztársaság hogyan tudja megvalósítani a függetlenségét a fennálló belső
határok között; Szerbia sohasem fog eltűrni egy horvát kormányzatot a
horvátországi szerbek felett; mivel a laza föderatív berendezkedés nem
elfogadható Szerbia számára, a belső határokat újra kell rajzolni.
Az EK tagállamok külügyminiszterei egyhangúan visszautasították a
tervet azon az alapon, hogy határokat nem célszerű etnikai alapon meghúzni.
Jugoszláviában ez egyébként sem lehetséges, mivel a kisebbségek sehol sem
élnek egy tömbben.
1991 júliusában került ismét napirendre az ENSZ bevonása a válság
kezelésébe, de a Szovjetunió jelezte, hogy élni fog vétójogával. 1991
augusztusában az EK külügyminiszterek közül a brit vétózta meg az ENSZ
csapatok bevetésének lehetőségét a horvát és a JNA erők között. Franciaország a
Biztonsági Tanács elé terjesztette a javaslatot, de a szovjet képviselő élt beígért
vétójogával.
1991. szeptember 11-én az EK külügyminiszterek ismét üléseztek
Brüsszelben.78 Ekkor a Nyugat-Európai Unió bevetésének terve került napirendre,
mely tervet a britek – nevezetesen Douglas Hurd – megvétózták. Szeptember
végén azonban Hollandia ismét elővette a tervet, és a javaslatában négy
lehetőséget fogalmazott meg:
1. EK megfigyelők logisztikai és technikai támogatása
2. fegyveres védelem biztosítása az EK megfigyelőknek
3. 5-6 000 fős békefenntartó kontingens küldése, vagy
4. 25-30 000 fős békefenntartó bevetése.
A britek továbbra sem támogatták a fegyveres vagy polgári beavatkozást
a jugoszláv válságba. Ennek ellenére Franciaország és a németek folytatták a
lehetőségek keresését. A franciák megkerülték a briteket és kapcsolatba léptek a
Bush-adminisztrációval: felajánlottak 6 ezer francia ejtőernyőst egy esetleges
nyugati beavatkozás céljára. A franciák hasonló felajánlásra akarták rávenni az
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amerikaiakat és azzal érveltek, hogy a britek követni fogják a példát, mivel nem
engedhetik meg maguknak, hogy egy közös akcióból kimaradjanak. A franciák
valószínűsítették a hollandok részvételét is. Az amerikaiak azonban nem
támogatták a javaslatot.
London 1991 szeptemberéig nem vett részt az EK diplomáciai
erőfeszítéseiben. Ekkor ugyanis az EK Trojka Lord Peter Alexander Carringtont79
nevezte ki, hogy az EK nevében tárgyalásokat kezdjen egy új jugoszláv
alkotmány kidolgozására. Az EK konferenciát Lord Carrington Hágában hívta
össze 1991. szeptember 7-én, aki ott szembesült azzal a ténnyel, hogy Tuđman és
Milošević már megegyeztek Bosznia felosztásában a muzulmánok rovására. A
konferencia célja az volt, hogy még az év vége előtt megszülessen az új
alkotmány és megőrizzenek annyi autonómiát a tagköztársaságok számára,
amennyire ők igényt tartanak, mindegyikőjük szabadon eldöntheti, hogy melyik
központi intézményben kíván részt venni és melyikben nem. Lord Carrington
világossá tette, hogy egyetlen EK tagállam sem fogja egyik tagköztársaság
függetlenségét elismerni addig, amíg megegyezés nem születik. Ugyanakkor
néhány állam, melyek közvetlenül érintettek voltak a válság következményeitől –
Németország, Ausztria, Magyarország, Vatikán – Horvátország elismerését
sürgették.
Az EK diplomáciai erőfeszítéseivel párhuzamosan, a szerb erők Vukovárt
ostromolták (1991. július-november), és végül el is foglalták, majd Dubrovnik
ostromába kezdtek. A szerb erők egészen 1992 szeptemberéig ostrom alatt
tartották a város, amikor Tuđman és Čošić megegyeztek, hogy a JNA visszavonul
a környező tengerparti területekről.
1991 októbere elején Alija Izetbegović figyelmeztette az EK-t, hogy a
háború hamarosak kiterjed Boszniára is, ezért kérte az EK-t, hogy a megfigyelői
misszió mandátumát terjesszék ki Bosznia-Hercegovinára is, továbbá egy 2000
fős ENSZ csapat bevetését is kérte. Mindkét kérelmet elutasították.
1991. december 2-án kelt levelében Lord Carrington figyelmezette Hans
van den Broekot, hogy Horvátország nemzetközi elismerése teljes mértékben
aláássa a békefolyamatot. A hivatalából éppen távozó ENSZ főtitkár, Javier Perez
de Cuéllar, december 10-én szintén levében fordult van den Broekhoz, osztva
Carrington aggodalmát, az alábbiakat jelentette ki:
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… mély aggodalommal tölt el, hogy bármely korai szelektív elismerés kiszélesítheti a
jelenlegi konfliktust és csak olaj a tűzre a jelenlegi robbanásig feszült helyzetben, különösen Bosznia-Hercegovinában és Macedóniában.80

Mindeközben az EK tagállamok állam- és kormányfői aláírták az Európai
Unió szerződését Maastrichtban és összehívtak egy konzultációt az európai
politikai helyzet elemzésére. Robert Badinter vezette jogtudósokból álló bizottság
kedvezőtlen jelentést tett a horvátországi alkotmányos berendezkedésről, különös
tekintettel a kisebbségi jogokra. Az EU miniszterek engedtek Németország
nyomásának, és Horvátország és Szlovénia nemzetközi elismerése mellett
döntöttek. A Badinter-bizottság szerint csupán Szlovénia és Macedónia volt
nemzetközi jogi értelemben felkészült a nemzetközi elismerésre. A mindig
gyakorlatias britek végül is kaptak kompenzálást Horvátország elismeréséért: a
németek Maastrichtban hozzájárultak ahhoz, hogy a britek kimaradjanak az EU
szociálpolitikájából. Az EU végül is minimális feltételekhez kötötte Horvátország
nemzetközi státusát.81 A brit politikusok szerint az EU eme lépése nem csak
aláásta Lord Carrington erőfeszítéseit, de a boszniai kormánynak sem hagyott
más lehetőséget, mint a tagköztársaság függetlenségének kikiáltását 1992
áprilisában.
Valójában nem is az EU elismerés, hanem a horvát és a szlovén
deklaráció lökte Boszniát a függetlenség felé. Bosznia-Hercegovina egyáltalán
nem volt kész a függetlenségre. Célszerűbb lett volna a tartományt egy ENSZ
égisze alatt létrehozott nemzetközi felügyelet alá rendelni. Mint ahogy az is
felelőtlen volt, hogy Izetbegović folyamatos kérése ellenére, nem vetettek be
ENSZ alakulatokat a tartomány védelmére. A boszniai kérelmet az ENSZ két okból
utasította vissza:
1. Kína biztosan megvétózza a kérelmet a Biztonsági Tanácsban, mivel
Peking deklaráltan nem asszisztál területi kiváláshoz, hiszen nem
kíván precedenst teremteni Tibet számára.
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2. Mivel Bosznia az EU miatt került szorult helyzetbe, célszerű volna az
EU-t felkérni, hogy küldjenek csapatokat Boszniába.
Az EU sem küldhetett csapatokat, hiszen pár hónappal korábban a brit
külügyminiszter megvétózta a NYEU illetve az EU csapatok bevetését. 1992 elején
a hivatalba lépő új ENSZ főtitkár – Boutros Boutros-Ghali – azt az információt
kapta az ENSZ békefenntartó részlegének vezetőjétől, Marrack Gouldingtól, hogy
Bosznia nem alkalmas ENSZ békefenntartó műveletekre.

4. Összegzés
1991 júniusáig sem az Európai Közösség sem pedig az Egyesült Államok
nem kezdett közvetítésbe. A közbenjáró országok és a nemzetközi szervezetek
képtelenek voltak egységesen fellépni és világos üzenetet küldeni a szembenálló
feleknek. Az EK erőfeszítések bukásának oka: túl keveset kínált, azt is túl későn. Az
EK politikája tele volt hibákkal: ragaszkodott a gazdasági beavatkozáshoz, a
következetlen diplomáciája pedig ellentmondásos és megbízhatatlan volt.
Az EK – és a többi nyugati állam – a háborúkitörését gazdasági eszközökkel
próbálta megelőzni, azzal a céllal, hogy lebeszéljék a főbb szereplőket arról, hogy
olyan lépéseket tegyenek, amelyek polgárháborúhoz vezethetnek, azaz igyekeztek
lebeszélni a horvátokat és a szlovéneket, hogy kikiáltsák a függetlenségüket, majd a
szövetségi kormányt arról, hogy erőszakot alkalmazzon az ország területi egységének
megtartására. Ezek az erőfeszítések sorra kudarcba fulladtak. A gazdasági ösztönzők
elégtelenek voltak arra, hogy befolyással bírjanak a szemben álló felekre, akik fizikai
biztonságuk miatt aggódtak. Nem volt egyetértés az EK vezető államai között: a
nyugati politika félreérthető volt mivel a figyelmét más, fontosabb problémák
kötötték le. A Szovjetunió meggyengülése megakadályozhatja a rendszerváltást
Kelet-Európában, a szovjet hadsereg esetleg bevonul a balti államokba és az orosz
kisebbség a Baltikumban és Ukrajnában instabilitást okozhat.
Német újraegyesülés előtt az Egyesült Államok és Nyugat-Németország
között élénk volt a diplomácia az újraegyesülés és a szovjet csapatok kivonása
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ügyében, európai szövetségesei azonban gyanakvással fogadták a német egység
tervét, arról vitatkoztak, hogy az új Németország milyen súlyt fog képviselni Európán
és az EK-n belül.
A maastrichti szerződés átrendezte a korábbi EK rendszerét, az Öböl-háború
a nemzetközi stabilitást veszélyeztette. Ebben a kontextusban a jugoszláv válság nem
kapta meg a megfelelő figyelmet. A nyugati kormányok a hangsúlyt a Szovjetunióra,
az újraegyesülő Németországra, az Öböl-háborúra és a maastrichti szerződésre
helyezték. Jugoszlávia problémája csak ezek után következhetett. EK gazdasági
jutalmakat és büntetéseket váltva igyekezett a válságot kezelni. Területi egységet
meg kell őrizni, a demokratizálást ki kell szélesíteni, emberi jogokat tiszteletben kell
tartani, a gazdasági reformot végre kell hajtani – akkor Jugoszlávia pénzügyi
segítséget és kereskedelmi engedményeket kap. Ám ha szétesik az állam és a többi
feltételt sem tudják teljesíteni, akkor ezeket az engedményeket visszavonják. Az EK
3.6 milliárd ECU-t (= 4,5 milliárd dollár) valamint társulási megállapodást ígért.
Társulási szerződéssel Jugoszlávia bejuthatott volna az EK piacára és egyéb
gazdasági előnyökre is szert tehetett volna.
Az 1990-es évek elején az EK rendelkezésére főleg csak gazdasági eszközök
álltak. Ugyanakkor az EK nem akart mélyebben – politikai szinten – belekeveredni a
délszláv válságba. Az EK vezető politikusai szentül hitték, hogy minden baj forrása a
délszláv állam elégtelen gazdasági működése, és ennek kijavításával a többi
probléma majd automatikusan megszűnik. A gazdasági beavatkozás nem sérti az
állami szuverenitást, viszont a gazdasági eszközök ideiglenes eszközök, amelyeket
távolról lehet használni anélkül, hogy beavatkoznánk egy adott állam belügyeibe. A
szuverenitás tiszteletben tartása fontos volt Jugoszlávia esetében, mert az EK nem
kívánt olyan lépéseket tenni, amelyek esetleg felgyorsították volna a szétesést, sajnos
ez rossz stratégia volt. Az EK rosszul határozta meg a célokat: az egység és a
demokrácia támogatásával éppen ellentétes eredményeket ért el. Az egység
megőrzéséhez a nacionalista és szeparatista törekvéseket kellett volna elnyomni, de
ez az emberi jogok megsértésével járt. A demokratizálás utat nyitott a nemzeti alapon
szerveződő pártok alakulása előtt – Horvátországban és Szlovéniában ezek a pártok
győztek az első szabad választásokon.
A jugoszláviai vezetők jól tudták, hogy az EK tagállamok nem egységesek a
válságot illetően. A kormányközi döntéshozatal túl nehézkes az EK-n belül – délszláv
vezetők kétségbe vonták, hogy az EK képes bármely fenyegetése beváltására.
Ugyanakkor az EK kétértelmű üzeneteket közvetített: a kétértelműséggel aláásta
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megbízhatóságát, a bizonytalansággal azt erősítette a délszláv nacionalista
vezetőkben, hogy nem csak hogy nem lesznek megbüntetve, de talán a nyugati
kormányok támogatását is megszerezhetik.

III. Az Európai Közösségek/Európai Unió
szerepe Jugoszlávia felbomlásában

1. A felbomlás okai

Hetvenévi fennállás után Jugoszlávia felbomlott. Tito megpróbált tanulni első
Jugoszlávia hibáiból és megkísérelt felépíteni egy olyan Jugoszláviát, amely
kiállja az idő próbáját. Paradox módon az általa megvalósított és az 1974-es
alkotmányban kodifikált gazdasági és politikai rendszer az 1980-as években
felgyorsította az állam szétesését. Az 1980-es évek folyamán a szövetségi
kormányzatnak

nem

sikerült

úrrá

lennie

a

gazdasági

válságon,

a

decentralizációval megteremtette a későbbi nemzetállamok alapjait, ezzel
lehetetlenné vált a demokratikus többnemzetiségű állam kialakítása. Ehelyett az
átalakulás hosszantartó és véres polgárháborúba torkollott.82

1.1. Gazdasági okok
1948-ig Tito a sztálinista gazdaságpolitika alapelveit követte.83 Célja az
volt, hogy a háborúban tönkrement országot újjáépítse, valamint az alapvetően
mezőgazdasági

Jugoszláviából

fejlett

ipari

országot

teremtsen.

Ennek

megfelelően a gazdaságot központi tervezéssel irányították, a legtöbb beruházás
az iparban történt, a szolgáltatások háttérbe szorultak és a mezőgazdasági
82
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termelés visszaesett. Az erőfeszítések ellenére a lakosság nagy része azonban
továbbra is alacsony életszínvonalon élt, különösen vidéken. A tagköztársaságok
fejlettségi színvonala közötti különbség nem hogy nem csökkent, hanem tovább
nőtt.84
A Sztálin-Tito szakítás súlyos gazdasági – és politikai – válságot okozott
Jugoszláviában. Bár a gazdaság központi tervezésével fokozatosan felhagytak, de
a szovjettípusú fejlesztési stratégia, amely a tagköztársaságokra épült,
folytatódott.85 A központosított intézményrendszer és döntéshozatal célja az volt,
hogy hatékonyabbá tegyék az erőforrások mobilizálását. Ez megkövetelte, hogy
Jugoszlávia egységes piac legyen, ahol a lakosság, az áruk és a tőke szabadon
mozoghatott.86 Az ún. szocialista piacgazdaság kiépítését, amelyet hivatalosan
1951-ben hirdettek meg, nem lehetett pusztán belső erőforrásokból finanszírozni
egy fejletlen gazdaságú államban, amelyben ráadásul jelentősek a regionális
eltérések, így Jugoszlávia már az 1950-es-60-as évektől külföldi kölcsönökre
szorult.
Az 1950-es években a jugoszláv gazdasági növekedés elsősorban a belső
erőforrások megnövekedett felhasználására épült: a hatékonyság háttérbeszorult, a
gazdaságnak nem volt megfelelő intézményi háttere és a külföldi pénzsegélyek is
fokozatosan csökkentek.87 Azért, hogy a teljes körű szocialista piacgazdaságot
kiépíthessék, a pártvezetés alapvető reformokba kezdtek. A központi tervezést a
piac váltotta fel, kereskedelmi bankokat hoztak létre, miközben az állami
befektetési alapokat lényegében megszűntették. Az 1960-as években szükségessé
vált a tulajdonviszonyokat új alapokra helyezni – illetve újraértelmezni. A
kommunista hatalomátvétel után az állami vezetők eltörölték a magántulajdont,
mondván, hogy az az erőforrások rossz elosztásán alapult, mely elősegítette az
egyenlőtlen jövedelemelosztást. A magántulajdont az állami tulajdon váltotta fel.
A magántulajdonhoz való visszatérést lényegében 1968 után kizárták és új
fogalmat alkottak. Ez volt a társadalmi tulajdon, amelyet pontosan meghatározni
84
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soha sem sikerült. Az állami tulajdonlás fogalmát az 1970-es évek elején a
jogrendszerből is kivették.88
A jugoszláv piacgazdaság két pilléren nyugodott: társadalmi tulajdonon
és az önigazgatáson. A szocialista önigazgatás azt jelentette, hogy a
tagköztársaságok, megyék és önkormányzatok több jogot kaptak a gazdaság
irányításában. A szocialista piacgazdaságra való áttérés kezdeti szakaszában a
döntéshozatali

hatalmat

a

helyi

közösségekre

ruházták

és

nem

a

tagköztársaságokra. Tito ezt azzal a céllal tette, hogy megakadályozza, hogy a
decentralizáció etnikai-regionális formát öltsön.
Az önigazgató gazdaságirányításban azonban továbbra sem hagytak fel a
redisztribúcióval.

A

gazdag

nyugati

tagköztársaságok

finanszírozták

a

fejletlenebbeket azzal a céllal, hogy csökkentsék a regionális különbségeket. A
kevésbé fejlett tagköztársaságok azzal vádolták a szövetségi kormányzatot, hogy
nem tesz meg mindent az érdekükben, mert hagyja, hogy a nyugatiak
szándékosan akadályozzák a hozzájárulások célba érését, mivel azok gyakran
egy-másfél évet is késtek.89 A fejlett tagköztársaságok pedig egyre nagyobb
tehernek érezték a szegényebbek pénzelését, és arra panaszkodtak, hogy a
hozzájárulások lelassítják az ő gazdasági növekedésüket, ráadásul a pénzeket nem
megfelelően használják fel a szegényebb köztársaságokban. Ezek a viták az 1980as évek közepére egyre élesebbé váltak.
A szocialista piacgazdaság a bankrendszert is átalakította. Az 1960-as
évektől kezdett kereskedelmi elvek alapján működni. A gyakorlatban azonban ez
a stratégia nem működött. A legtöbb nagybank irodát tartott fenn Belgrádban.
Egy idő után a legtöbb tagköztársaság szerb bankként kezdte látni őket –
szerintük szerb érdekeket képviseltek. A reformoknak köszönhetően a bankok
szabadon követhettek profitorientált irányvonalat.90 Ezt különösen Horvátország
értékelte gazdasági kizsákmányolásként, amely 1967-től nagyobb gazdasági és
politikai autonómiát követelt magának.
Az 1974-es alkotmány által szentesített rendszer91 Tito halála után került
komoly próba elé. Ekkor bebizonyosodott, hogy az állam teljesen képtelen a
külföldi adósságot kezelni. Az 1980-as években a jugoszláv gazdaság folyamatos
88
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nyomás alá került az IMF részéről, amely következetes gazdaságpolitikát és
fenntartható

stabilizációs

programok

kidolgozását

kérte.

1982-től

az

államadósságot már nem tudták finanszírozni. A szövetségi kormányzat 1989-ben
mélyreható reformokat indított Jugoszláviában, ám ezt nem előzte meg politikai
rendszerváltás. A kommunista párt éppen akkor esett szét, amikor a gazdasági
reformok elindultak. A szövetségi kormány vállalta magára a reformok
végrehajtását anélkül, hogy megfelelő politikai felhatalmazása lett volna. 1990
őszére a gazdasági reformfolyamat összeomlott – a délszláv állam széthullott.

1.2. Alkotmányos-politikai okok
Az 1970-es évekre nem csak a gazdaság, de az államigazgatás és a
kommunista

párt

szervezetét

is

decentralizálták.

Az

állam

de

facto

konföderációvá vált: az állami és a pártvezetés a külügy, a hadügy és a
külkereskedelem irányítását megtartotta, miközben a többi állami funkciót a
tagköztársaságok és az autonóm tartományok hatáskörébe utalta. Az 1974-es
alkotmány 3. cikke úgy határozta meg a tagköztársaság fogalmát, hogy az a
népszuverenitáson alapuló állam.92 Minden tagköztársaság saját alkotmánnyal,
köztársasági elnökkel, parlamenttel és minisztériumokkal (beleértve a külügyet is)
rendelkezett, valamint széles jogköröket kaptak a gazdaság-, a szociálpolitika és
az oktatás terén.
Ugyanez az alkotmány Szerbiát sajátos helyzetbe hozta: a tagköztársaság
két autonóm tartománnyal rendelkezett, amelyeknek szintén volt saját
alkotmánya, parlamentje és kormányzata. A sajátos helyzet abból adódott, hogy a
Szerb Köztársaság csak a két tartomány jóváhagyásával módosíthatott a
köztársasági alkotmányon, miközben az autonóm tartományok köztársasági
jóváhagyás nélkül tehették meg ugyanezt. Ez az alkotmányos ambivalencia szűnt
meg 1990 júliusában, amikor a szerb köztársasági alkotmány módosításakor a
Vajdaság és Koszovó elvesztette autonómiáját.
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Ugyanez az alkotmány a Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaságot
is meggyengítette.93 Alkotmánymódosításra vagy szövetségi szintű választásokra
csak az államalkotó egységek konszenzusával kerülhetett sor. A megegyezésen
alapuló kormányzás hosszú és bonyolult folyamat, amit Szlovénia, Horvátország
és Szerbia állandóan akadályozott. Tulajdonképpen két szövetségi intézmény
működött megfelelően a Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaságban: Tito
és a hadsereg. Amíg a marsall életben volt, addig ő irányította a kollektív
államelnökséget. A halála után az alkotmány által előírt rotációs rendszer
akadozott – működése formálissá vált. Amíg élt, Tito volt a legfőbb döntőbíró, ő
és a pártvezetés hozta meg a legfontosabb döntéseket, a saját belátásuk szerint
döntöttek az egyes pozíciók betöltéséről.
A Jugoszláv Néphadsereg (JNA) jól szervezet és jól felszerelt
egységekkel rendelkezett. Feladata – az 1974-es alkotmány 240. paragrafusa
alapján – Szocialista Szövetségi Köztársaság függetlenségének, szuverenitásának
és területi egységének a volt.94 Tito idején a hadvezetés nagyjából a föderáció
nemzetiségi összetételét tükrözte,95 de 1991-re a tisztikar kb. 60%-a már szerb
volt.96 A hadsereg saját pártszervezettel rendelkezett, amelynek döntő szava volt
az előléptetéseknél. A tagköztársasági pártszervezeteknek nem volt befolyása a
helyi katonai pártszervezetre. Az egyetlen testület, amely beleszólhatott a
hadsereg ügyeibe, az a Szövetségi Elnökség volt, amelynek tagjai között ott ült a
hadsereg pártvezetője a hat tagköztársaság és a két autonóm tartomány
kommunista vezetői mellett. Politikai és szervezeti értelemben ez tette a
hadsereget szövetségi intézménnyé az 1974-es alkotmány alapján.97
A JNA 1990-ben fontos átszervezéseken esett át, amelynek következtében
hatékonyabb lett a hadműveleti alkalmazkodó- és manőverezési képessége,
valamint

hatékonyabb

taktikai

kezdeményezésre

vált

alkalmassá.98

Az

átszervezéssel több fontos vezető pozíció nyílt meg a fiatal tisztek előtt. A
hadvezetés 80%-a párttag volt, így amikor 1990 januárjában a XIV.
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kongresszuson a Jugoszláv Kommunisták Szövetsége felbomlott, a JNA ideológiai
vezetés nélkül maradt.
A decentralizációnak két fontos következménye volt. Először, a központi
hatalmat a kommunista párt és a közös hadsereg képviselte. A többi szövetségi
intézmény fokozatosan elveszítette jelentőségét és befolyását, mint például:
szövetségi parlament, legfelső bíróság és minden politikai szervezet. Az 1974-es
alkotmány értelmében nem voltak közvetlenül választott képviselők a szövetségi
parlamentben és egyéb más szövetségi intézményben. Másodszor, fontos
jogköröket ruháztak a tagköztársaságokra. 1968 után a valóban fontos politikai
változások a tagköztársaságokban történtek és nem szövetségi szintem. Ezzel
ellentmondásos

hatalommegoszlás

alakult

ki:

a

fő

döntéshozatal

a

tagköztársaságok kezébe került, de néhány fontos jogkört szövetségi szinten
gyakoroltak (pl: hadsereg, központi bank).99

1.3. Nacionalizmus újjáéledése és Milošević hatalomra kerülése
Tito a diktatúráját a sztálini rendszer alapján szervezte meg, amelynek
jelmondata a testvériség és egység (bratstvo i jedinstvo) volt. A tagköztársaságok
adminisztratív határait 1945-1946 folyamán húzták meg, kijelölésüknél
alapvetően a történelmi határokat alkalmazták. Ennek az elvnek a gyökerei a
háború alatti partizánmozgalomig nyúlnak vissza.100 A partizánvezetésnek
szüksége volt a lakosság támogatását, amelyet a nemzeti érdekek támogatásával
nyert el. 1946-ban Szerbia azzal a feltétellel fogadta el a belső határrendezést,
hogy a szövetségi állam központosított marad. Az 1946-os alkotmány 12. cikke
alapján a belső határokat csak az érintett tagköztársaságok beleegyezésével lehet
megváltoztatni. Az 1963-as alkotmány 109. cikke ehhez hozzátette, hogy
szerződés szükséges az illető tagköztársaságok között. Az 1974-es alkotmány
megerősíti ezt a cikket, hozzátéve, hogy ugyanez vonatkozik a két autonóm
tartományra is.101
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A decentralizáció következtében a tagköztársaságok102 állami és pártvezetése
jelentős jogköröket kapott. Ennek a hatalomnak a birtokában hozzákezdtek a saját
nemzetállamuk megteremtéséhez. A nemzetiségi kérdés folyamatosan napirenden
volt Jugoszláviában. A Jugoszláviát alkotó etnikai, nemzeti csoportokban már
Jugoszlávia megalakulása előtt kialakult egyfajta nemzeti identitás. A
decentralizáció

elősegítette

az alapnemzet

homogenizálódását

az egyes

tagköztársaságokban, miközben a határon belül élő egyéb nemzeti-etnikai
csoportokat kezdték kisebbségeknek nevezni. Ez a koncepció érvényesült még
akkor is, amikor az ún. államalkotó népek kerültek kisebbségi státuszba. Az
1980-as

években

egyre

erőteljesebb

lett

a

belső

migráció:

a

más

tagköztársaságokban kisebbségben élők az „anyaországukba” költöztek.103
Bosznia-Hercegovinában azonban nem beszélhetünk többségi és kisebbségi
csoportokról, mivel ott egyik nemzetiség sem tudott abszolút többségre szert
tenni. Bosznia ilyen értelemben mini-Jugoszláviaként viselkedett.104
Tito halála után a nacionalizmus újjáéledt Jugoszláviában. 1981-ben
zavargások törtek ki Koszovóban.105 A felkelők azt követelték, hogy az albánokat
ismerjék el államalkotó nemzetnek és Koszovót emeljék tagköztársasági szintre.
Az albán követelések érzékenyen érintették a szerb nemzettudatot, mivel
Koszovót a szerb nemzet és kultúra bölcsőjének tekintették és tekintik ma is. A
zavargásoknak a szövetségi hatóságok – a többi tagköztársaság egyetértésével –
gyorsan véget vetettek. Az első jele annak, hogy Koszovónak fontos szerepe lesz
a felbomlásban, 1983-ban jelentkezett. Az okot Aleksandar Ranković, korábbi
belügyminiszter, belgrádi temetése szolgáltatta: a tömeg hírtelen nacionalista
jelszavakat kezdett skandálni, és ünnepelte Rankovićot, aki „rendet tartott
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Koszovóban”. 1984-ben koszovói szerbek egy csoportja petíciók küldött a
szövetségi kormányzatnak, amely kevés figyelmet szentelt a problémának.
A Szerb Tudományos Akadémia Memoranduma azonban hatalmas port
kavart.106 A szerzők ebben a szerbség hátrányos helyzetét mutatják be és
fejtegetik ennek okait:
1. a decentralizációt és a szocialista piacgazdaságot tették felelőssé az
állam széteséséért
2. a

szerbeket

hátrányosan

megkülönböztetik

Koszovóban

és

Horvátországban, ez utóbbi esetében egyenesen asszimilációról
beszéltek.
Ezután a szerb nacionalizmus és Slobodan Milošević politikai
pályafutása összefonódott: 1986-ban a szerb Központi Bizottság vezetője lett,
majd Ivan Stambolić, Szerbia elnöke kérésére 1987-ben Prištinába ment, ahol
maga mellé állította a helyi szerb vezetőket; 1989 májusában Szerbia elnöke lett,
majd június 28-n Rigómezőn elmondta híres beszédét.107
Közben Szerbia Koszovó visszaintegrálásán dolgozott. A többi
tagköztársaság ezt nem támogatta – különösen Szlovénia tiltakozott. 1989
februárjában Szerbia módosításokat hajtott végre a köztársasági alkotmányban.
1990 júliusában pedig Belgrád megszüntette Koszovó autonóm státuszát: a
parlamentjét feloszlatták, a tartományt közvetlen Belgrád irányítása alá vették.
Koszovót ezzel visszalökték az 1946-os alkotmány által biztosított jogállásba,
miközben Szerbia megtartotta a két tartomány szavazták a Szövetségi
Elnökségben. Montenegró elnöke, Momir Bulatović, is Miloševićet támogatta,
aki ezzel a 8 szavazat 50%-t a magáénak tudhatta. A szavaztok száma nem csak a
politikai, hanem a föderáció katonai döntéshozatala szempontjából is fontos volt.
A Szövetségi Elnökség Elnöke volt a Jugoszláv Néphadsereg katonai
főparancsnoka. Az a tagköztársaság, amely a szavazatok felével rendelkezett,
könnyedén befolyásolhatta a politikai és katonai döntéseket. 1991-re Milošević
kezébe került a JNA valamint a legfontosabb politikai és gazdasági hatalom.
106
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1991 márciusában Borislav Jović lemondott a Szövetségi Elnöki
tisztségről - miután Szlovénia és Horvátország nem volt hajlandó feloszlatni a
területvédelmi egységeiket.108 Milošević és Jović mindent megtett azért, hogy a
soron következő elnök – a horvát Stjepan Mesić – ne foglalhassa el a helyét a
Jugoszláv Szövetségi Elnökség Elnökeként. Jugoszláviának így nem volt sem
politikai sem katonai vezetője.
Felmerül a kérdés, hogy a szétválás miért történt erőszakos úton? 1990-re
a szövetségi állam összeomlott, ezzel eltűnt a központi politikai hatalom. A
tagköztársaságok addigra nemzetállamként működtek, viszont nemzetközi szinten
senki sem ismerte el őket. Jugoszlávia garantálta a törvényességet, amikor eltűnt
vákuum keletkezett, ahol nem volt törvényes állam, amely törvényesen
alkalmazhatott volna erőszakot.
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2. Szerbia

1990 novemberében már voltak bizonyos jelek arra, hogy Jugoszlávia fel
fog bomlani. A CIA egy jelentésében megjósolta, hogy a délszláv állam etnikai
háború következtében fog eltűnni Európa térképéről, de a jelentést senki sem
vette komolyan. 109 George F. Kennan már 1989 nyarán arról írt, hogy Jugoszlávia
polgárháború árán fog felbomlani, és a konfliktus megoldása a nyugati világ
legnagyobb problémája lesz.110 Mindezek ellenére a nyugati diplomaták sokáig
ragaszkodtak a délszláv állam egyben tartásához és hittek abban, hogy a
szövetségi kormány feje, Ante Marković, reformprogramja – a hatalom
decentralizációja az adózás és a külpolitika terén – sikeres lesz. 1991. elején
Belgrád a Világbankkal és az EK-val folytatott tárgyalásokat a közel 1 milliárd
dolláros adóssága visszafizetésének átütemezéséről és egy újabb 2,5 milliárd
dolláros kölcsönről. Az a tény, hogy Jugoszlávia ennyire rá volt utalva a
nemzetközi pénzügyi segélyekre valamint az európaiak hite a gazdasági
integrációban, elhitette az EK-val, hogy ha támogatják Marković gazdasági
reformjait és az EK-hoz hasonló laza konföderációba szervezik át Jugoszláviát,
elkerülhető lesz a délszláv állam felbomlása.

2.1. Belső kísérletek a válság megoldására és az első EK reakciók
1988. május 29. és június 1. között ülésezett a Jugoszláv Kommunisták
Szövetsége, ahol igyekeztek megoldást találni az egyre súlyosbodó politikai és
gazdasági válságra. 1975-től azonban Jugoszlávia már csak gazdasági
együttműködés formájában működött. Ráadásul a szerbeknek, horvátoknak és
szlovéneknek nem volt közös identitásuk, sem közös politikai céljaik. Így minden
igyekezet, mely a gazdaság reformját – és ezen keresztül a szövetség összetartását
szolgálta – hasztalan volt. Az 1990-es évekre a nacionalista homogenizálódás a
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tagköztársaságokban, azaz nemzetekké való szétválásuk befejeződött. Az
elhúzódó gazdasági válságra a tagköztársaságokon belül igyekeztek megoldást
találni.
1990. január 20-án ült össze a Jugoszláv Kommunisták Szövetségének
rendkívüli

(XIV.)

Kongresszusa.

Eddigre

a

tagköztársaságok

közötti

nézetkülönbségek oly annyira elmélyültek, hogy a szlovén és a horvát küldöttek
elhagyták a gyűlést. A kongresszust május 30-án nyilvánították befejezettnek. Az
alkotmányos viták egyre élesebbek lettek. 1990-ben szétesett a pártállam, és
Milošević hozzáláthatott célja megvalósításához: Szerbia legyen Jugoszlávia
jogutódja. Ehhez igyekezett újra föderalizálni az országot: ezt szolgálta a
tartományi autonómiák formalizálása, majd a szocialista párt újracentralizálása.
1990. július 16-án a Szerb Kommunisták Szövetsége egyesült a Szerb Dolgozók
Szövetségével megalakítva ezzel a Szerb Szocialista Pártot, melynek elnöke
Slobodan Milošević lett.111 Július 20-án a szerbiai parlament törvényt fogadott el a
többpárti választásokról, majd Milošević elérte, hogy a választások előtt
készüljön el az új alkotmány. A célja az volt ezzel, hogy a választások
kimenetelétől függetlenül biztosítsa magának a hatalmat. Az új alkotmányt –
mely rendkívül széles jogkört biztosított Szerbia elnökének – 1990. szeptember
28-án fogadták el.112 A december 9-én rendezett választásokat a Szerb Szocialista
Párt nyerte meg: Milošević duplán győzött. December 22-23-án Horvátország és
Szlovénia a szövetségből való kiválás mellett döntött.
1991. január 17-én a Szövetségi Parlament kijelentette, hogy addig egyik
jugoszláv tagköztársaságot sem fogja elismerni, amíg az önrendelkezésre és a
kiválással kapcsolatos minden kérdésre meg nem találják a megoldást. Az 1991es év első hónapjaiban Szerbia felismerte, hogy a Jugoszláv Szövetség a régi
formájában már nem tartható össze. Ezt bizonyították az előző év többpárti
választásai, amelyen minden tagköztársaságban az ellenzéki pártok jutottak
hatalomra – Szerbiát kivéve. Maradt a nagyszerb program, azaz Jugoszláviát
olyan állammá alakítani, amely minden szerbet egyesít. Ez csak Szlovénia
kiszorításával volt elérhető, és ha lehetséges vagyonmegosztás nélkül. A
problémát Horvátország jelentette, mivel Zágráb sem fért bele ebbe az
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elképzelésbe. Így tehát Horvátországot is el kellett engedni – de csak
határrevízióval: a keleti szerbtöbbségű területet kellett csak elszakítani. A két
nyugati tagköztársaság kiválásával azonban a kényes nemzetiségi egyensúly
megbomlott volna, ami a Boszniának és Macedóniának nem felelt meg. E két
tagköztársaság vezetője 1991. január 30-án, szarajevói megbeszélésükön
kidolgozott egy tervet az aszimmetrikus szövetségről, amelynek célja a nyugati
tagköztársaságok benntartásával megoldást találni a politikai válságra. E szerint a
Szerb-Montenegrói Föderáció, valamint Bosznia-Hercegovina és Macedónia
reáluniós formában több közös államüggyel,113 míg Szlovénia és Horvátország
konföderatív módon társul az előbbiekhez. Ez a terv a szerbeknek nem felelt meg,
mivel hiányzott belőle a horvátországi és a boszniai szerb autonómia lehetősége.
Belgrád számára az aszimmetrikus szövetség nem volt más, mint a konföderáció
új elnevezése. Ezen felül Milošević ragaszkodott a hadsereg egységéhez. A
Gligorov-Izetbegović tervet végül is 1991. június 6-án Szarajevóban tartott
megbeszélésen utasították el hivatalosan és végérvényesen a jugoszláv
tagköztársaságok államfőinek csúcstalálkozóján. Az erőfeszítéseket azonban az
Európai Közösség nagyra értékelte:

A Közösség és a Tagállamok megelégedéssel nyugtázták a hat tagköztársaság elnökének
[1991.] június 6-i szarajevói találkozón elért eredményét. Ez ösztönző lépés az alkotmányos rendhez és a Jugoszlávia jövőbeni struktúrájáról szóló békés párbeszédhez való visszatérésre. A Közösség és a Tagállamok kifejezik reményüket, hogy a későbbi találkozók to
vábbi eredményekhez vezetnek. A Szövetségi Elnökség tárgyalásai a jövőbeli alkotmányos
rendszerről, az ország valamennyi területén betartott emberi jogok, a demokratikus folyamat
erősítése valamint az Ante Marković miniszterelnök által beterjesztett gazdasági reformok
új dimenziókat nyitnak meg a Közösség és Jugoszlávia között. 114

1991 februárjában Szerbia és Montenegró vezetése előterjesztette
tervezetét Jugoszlávia alkotmányos újjárendezéséről. Február 26-án a Szövetségi
Parlament Alkotmánybizottsága felszólította a tagköztársaságokat, hogy a
határozat elfogadásáig tartsák be a szövetségi alkotmányt. 1991 márciusa és
júniusa között a tagköztársaságok több, ám sikertelen tárgyalást folytattak
Jugoszlávia jövőjéről. Szlovénia és Horvátország kiválásának deklarálásával a
fegyveres konfliktusok is elkezdődtek. Az Európai Közösség már március 26-án
113
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közzé tett egy nyilatkozatot, amelyben támogatásáról biztosította a feleket, és a
tagállamok kijelentették, hogy:

Az egyesült és demokratikus Jugoszlávia a legjobb választás ahhoz, hogy az új Európába integrálódjon.115

A Közösség részéről ez volt az első megnyilatkozás a jugoszláv
konfliktussal kapcsolatban. A Közösség és a Tagállamok is ragaszkodtak a
szövetségi állam egyben tartásához, de májusban Horvátország szerblakta
területén fegyveres konfliktusok törtek ki. Május 6-án Splitben horvát tüntetők
csaptak össze a Jugoszláv Néphadsereg egy egységével. Az Európai Közösség
újabb nyilatkozattal válaszolt az erőszak alkalmazására. A tagállamok
kijelentették, hogy teljes mértékben elítélik az erőszak alkalmazását, és felhívták
az érintett feleket, hogy a válságot tárgyalások útján rendezzék:

A Közösség és a Tagállamok aggodalommal figyelik a Jugoszláviában történt fejleményeket, és helytelenítik az emberi életek kioltását. Hivatkozva a korábbi határozatokra
és démarche-okra, visszautasítjuk az erőszak alkalmazását, és felhívjuk a figyelmet arra,
hogy csak az érintett felek közötti párbeszéd szolgálhat tartós megoldással a jelen mély
válságra, valamint csak ez biztosíthatja a demokratikus és egységes Jugoszlávia jövőjét.
A Közösség és a Tagállamok sürgős kérést intéznek minden intézményhez, testülethez
és alkotmányos hatósághoz, hogy a törvényesség alapján lépjen fel, és biztosítsa annak
normális működését.116

Június végén fegyveres összetűzésekre került sor Szlovéniában, miután a
szlovén parlament június 25-én deklarálta függetlenségét. Június 28-án a
Szövetségi

Kormányzat

kijelentette,

hogy

a

Jugoszláv

Néphadsereg

visszaszerezte a szlovén határon az ellenőrzést. Még ugyanezen a napon az
Európai Közösség úgy döntött, hogy békemissziót küld Jugoszláviába. A trojka
három külügyminiszterből állt: Jacques Poos, Gianni de Michelis és Hans van der
Broek. A Közösség döntött arról is, hogy befagyasztja a Jugoszláviának nyújtott
gazdasági segítséget is. Az EK-trojka közbenjárására sikerült megegyezést elérni
Szlovénia és a Jugoszláv Szövetség között. A megegyezés értelmében a katonai
akciókat befejezték, a Jugoszláv Néphadsereg visszavonult a laktanyákba.
A Szövetségi Elnökség munkáját hátráltatta az a tény, hogy Szerbia
elérte, hogy a szokásos elnökségi csere ne jöhessen létre. Május 15-én ugyanis a
115
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horvát félnek – nevezetesen Stjepan Mesićnek – kellett volna elfoglalnia posztját
a Szövetségi Elnökség élén. Szerbia (Vajdaság+Koszovó+Szerbia) három
szavazata és Montenegró egy szavazata a szavazáson 4:4 arányban patthelyzetet
produkált.
Az államelnökség megbénulására már az Európai Közösség is felfigyelt.
Jacques Santer, Luxembourg miniszterelnöke, és Jacques Delors, az Európai
Bizottság akkori elnöke bejelentették, hogy május 29-én Jugoszláviába
látogatnak.117 Az Európai Közösség képviselői azzal a céllal érkeztek Belgrádba,
hogy segítsék a szövetségi kormányzatot a válság megoldásában. Az EK több
mint négymilliárd dollár segélyt helyezett kilátásban, ha az állam vezetői békés
úton megoldják az alkotmányos válságot. Delors és Santer ígéretet tettek arra is,
hogy a válság rendezése után az Európai Közösségnek szándékában áll azonnali
tárgyalásokat kezdeni Jugoszlávia EK társult tagságáról. Ez alapvetően egy
nagyvonalú ajánlat volt az Európai Közösség részéről: ez mutatja Jugoszlávia
fontosságát az európai biztonsági rendszerben. A Közösség még soha egyetlen
államnak sem tett hasonló ajánlatot. A Közösség képviselői Jugoszláviát a saját
szemüvegükön keresztül szemlélték, azaz úgy gondolták, hogy a délszláv államot
a Közösség mintájára kell átalakítani: közös külpolitika, védelmi rendszer,
fizetőeszköz és központi bank, valamint egységes piac.118
Az Európai Közösség képviselőinek első jugoszláviai látogatása
valójában kudarc volt mindkét fél számára. Kiderült, hogy a két képviselő csak
részben képviselte a Közösség véleményét: a tagországok ugyan egyetértettek
Jugoszlávia fenntartásában, de a beígért pénzügyi segélytől már elhatárolták
magukat. Jugoszlávián belül sem sikerült eredményt elérniük, hiszen Mesić még
mindig nem foglalhatta el helyét az elnökségben, és nem kezdődtek tárgyalások a
tagköztársaságok között a válság megoldására sem. Az állam tovább sodródott a
polgárháború felé. Horvátországban még május 19-én népszavazást rendeztek a
tagköztársaság függetlenségéről. Erre hivatkozva Horvátország is bejelentette
függetlenségét 1991. június 25-én. A függetlenség alkotmányjogi alapját az 1990.
december 22-én elfogadott horvát alkotmány szolgáltatta, mely szerint
Horvátország mindaddig Jugoszlávia tagköztársasága marad:
… amíg a jugoszláv tagköztársaságok között nem születik megegyezés, vagy a horvát
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Sabor másként nem dönt.119

A patthelyzetet június végére sikerült feloldani. Július 1-én az EKképviselők jelenlétében a Szövetségi Elnökség élén végre elfoglalhatta helyét
Stjepan Mesić, akinek el kellett fogadni azt a kompromisszumos megoldást, hogy
helyettese a szerb Branko Kostić lett. Július 2-án Szlovénia elfogadta a harcok
befejezésére tett javaslatot. Ugyanezen a napon az EK megint kinyilvánította
elkötelezettségét a válság békés megoldása mellett:

Az Európai Közösséget és a Tagállamokat aggodalommal tölti el, hogy ellenségeskedések újra elkezdődtek Szlovéniában. Ez veszélybe sodorja azt a folyamatot, mely az elmúlt hetekben a minden érintett fél számára elfogadható megoldás felé haladt. Azért
nyomatékosan felkérünk minden felet, hogy tartsák be az EK-Trojka jelenlétében tető alá
hozott tűzszüneti megállapodást, és tartózkodjanak mindennemű erőszakos cselekménytől.120

Az Európai Közösség július 5-i nyilatkozata 121 ugyanezt húzta alá. A
Közösség kinyilvánította, hogy Jugoszlávia jövőjéről csak az állam polgárai
dönthetnek, ám kizárólag békés úton. A tagállamok továbbá kilátásba helyezték a
katonai eszközökre vonatkozó embargó bevezetését is. A szlovén kérdést
tulajdonképpen a brioni egyezménnyel122 a felek elintézettnek nyilváníthatták.
Milošević egyik tervét sikeresen végrehajtotta: Szlovéniát kiszorította a
Szövetségből.
Horvátország már egy kicsit problematikusabb volt Belgrád számára.
Egyik gondot a horvátországi szerb lakosság helyzete jelentette. Ha Horvátország
kiválik, akkor a helyi szerbek kisebbségbe kerülnek, és semmi sem garantálja,
hogy a jogaikat tiszteletben tartják. A másik gondot az jelentette, hogy a
Szövetségi Elnökség Elnöke, Mesić, nyilvánvalóan Horvátország érdekeit tartja
szem előtt a konfliktus rendezésénél, így Szerbia számára a szövetségi állam
vezetője megbízhatatlan volt. Maga Mesić rendkívül nehéz helyzetbe került:
Jugoszlávia érdekeit kellett képviselni a Jugoszlávia-Horvátország konfliktusban,
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amikor maga is szülőhazája függetlenségét támogatta. Az Ohridban kiadott
Nyilatkozat hangzatos deklarációi mellett jól jellemzi a helyzetet két megjegyzés:

A Jugoszláv Szövetségi Köztársaság fel fog állítani egy Állami Bizottságot, hogy értékelje a jelenlegi helyzetet és figyelemmel kísérje a határozatok végrehajtását…
A Jugoszláv Szövetségi Köztársaság Elnökségének Elnöke, Stipe Mesić, és a Horvát
Köztársaság elnöke, dr. Franjo Tuđman, a Jugoszláv Néphadsereget a laktanyákba történő feltétel nélküli viszszavonulásra szólítja fel…123

Augusztus elejétől eszkalálódni kezdett a horvátországi horvát-szerb
konfliktus. Az EK szükségesnek látta, hogy az EK megfigyelői missziójának
mandátumát

Horvátországra

is

kiterjesszék.

Milošević

azonban

ezt

visszautasította. Az Európai Közösség szemmel láthatóan nem tudott mit kezdeni
a helyzettel, ezért sorra adta ki nyilatkozatait, amelyekben ugyanazokat a kliséket
ismételte meg: a harci tevékenység azonnali befejezését, a tűzszüneti
megállapodás betartását, és hogy a Közösség csak békés megoldást támogat.
Ennek ellenére mindegyik nyilatkozat tartalmazott egy-egy új elemet:

A Közösség és a Tagállamok megjegyzik, hogy a Nyugat-európai Unió tagállamai úgy
döntöttek, hogy utasítják a képviselőiket tekintsék át a jelenlegi jugoszláviai helyzetet,
és vizsgálják meg, hogy a NYEU hozzá tud-e járulni a tűzszüneti egyezmény fenntartatásához.124

Ezzel a megjegyzéssel az Európai Közösség nyilvánosságra hozta, hogy
fontolóra veszi, hogy egy védelemért felelős európai szervezetet is bevon a
konfliktus rendezésébe. A Nyugat-európai Unió szerepe kezdett megint
felértékelődni. Max Van Der Broek felvetette, hogy békefenntartókat kellene
küldeni Horvátországba. Ez a kezdeményezés a britek ellenállásán megbukott –
bár a javaslatot a legtöbb EK-tagállam támogatta.
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2.2. Az első Jugoszlávia-konferencia
Szeptember 7-én megkezdte munkáját a Nemzetközi Jugoszláviakonferencia125 Hágában a következő résztvevőkkel: Lord Peter Alexander
Carrington,126 aki a konferencia elnöke volt; Jugoszláv Szocialista Szövetségi
Köztársaság Elnöksége tagjai, a Szövetségi Kormány miniszterelnöke és
külügyminisztere, a tagköztársaságok elnökei, valamint az Európai Közösség 12
tagállamának külügyminiszterei.127 Szeptember 12-én tartották a Konferencia első
plenáris

ülését

–

zárt

ajtók

mögött.

A

megbeszélések

a

jugoszláv

tagköztársaságok külügyminiszterei és az Közösség magas rangú tisztviselői
között folytak.
A

Carrington-konferenciaként

is

ismert

tárgyalássorozat

1991.

szeptember 7. és 1992. augusztus 14. között folytak. Ez idő alatt összesen 13
plenáris ülést tartottak: nyolcat Hágában, az utolsó hármat pedig Brüsszelben. A
nemzetközi közösség részéről a 12 EK külügyminiszter vett rész a plenáris
üléseken, akikhez később ENSZ képviselők csatlakoztak. Jugoszlávia részéről
vagy az Elnökség tagjai vagy a szövetségi miniszterek vettek rész a
tárgyalásokon. Szlovénia és Horvátország tiltakoztak a szövetségi képviselők
jelenlétének jogossága miatt azon az alapon, hogy ez a két állam már deklarálta a
függetlenségét. Miután a nemzetközi közösség hivatalosan is elismerte a két volt
tagköztársaság függetlenségét, a szövetségi küldötteket már nem hívták meg a
tárgyalásokra.
1991. október elején három munkacsoportot állítottak fel: egy gazdasági
ügyekkel foglalkozót, egyet az emberi jogok és egy másikat a kisebbségi jogok
vizsgálatára. Mellettük működött az öt magas rangú európai bíróból álló
egyeztetőbizottság, amelyet az elnöke után Baditer-bizottságnak is neveztek. Ez a
bizottság kötelező erejű döntéseket hozott alkotmányjogi esetekben, véleményeik
fontos támpontokként szolgáltak a konferencia munkájában.128
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Kezdetben az ENSZ nem kívánt részt venni a tárgyalásokon, mivel a
Biztonsági Tanács két tagja is – a Szovjetunió és Kína – Jugoszlávia belügyeként
kezelte a válságot. 1991. szeptember 25-én a BT 713-as határozatában129 teljes
támogatásáról biztosította az EK-konferenciát. Október 6-án az EK arra kérte az
ENSZ főtitkárát, hogy küldjön különmegbízottat Jugoszláviába. Október 8-án a
korábbi amerikai külügyminisztert, Cyrus Vance-t választották ki a feladatra.130
Az EBEÉ részvétele visszafogott volt a válságkezelésben. 1992 júliusában
kisebbségi főbiztosi pozíciót hoztak létre a Helsinkiben tartott csúcstalálkozóján.
Augusztusban központokat állítottak fel Újvidéken, Prištinában és Novi Pazarban.
A vidéki központok munkáját a belgrádi irodából koordinálták.131
Az Európa Tanács132 valamivel határozottabban vett rész a nemzetközi
közvetítésben. Az EK erőfeszítések támogatásán túl, merészebb javaslatokat is
tett: pl. ismerjék el Szlovénia és Horvátország függetlenségét vagy, hogy
küldjenek katonai erőt Jugoszláviába. Az Egyesült Államok is figyelemmel
kísérte a konferencia munkáját. Amikor felmerült a békefenntartás lehetősége,
Washington ragaszkodott a NATO-val való konzultációhoz, majd 1992
márciusában közös stratégiát dolgoztak ki az EK-val. Az Egyesült Államok
világossá tette, hogy Jugoszlávia problémáját európai ügynek tekinti, a
megoldásában egyelőre nem kíván részt venni.
1991. október 18-ra Lord Peter Carrington kidolgozott egy rendezési
tervet, amelyet a Konferencia második ülésén a felek elé terjesztett. Az első
szövegváltozat szerint:

A Jugoszláviai válság általános megoldására szolgáló intézkedések az alábbiakat tartalmazzák:
szuverén és független köztársaságok nemzetközi jogi személyiséggel ellátva azok számára, akik
ezt kívánják, a nemzetközi jogi személyiséggel rendelkező köztársaságok számára szabad egyesülés, mint ahogy a jelen intézkedések azt célul tűzték ki;
átfogó intézkedések, beleértve az emberi jogok védelmére és a bizonyos csoportok és területek
speciális státusára vonatkozó felügyeleti mechanizmusokat;
európai részvétel, ahol szükséges;
azon a köztársaságok függetlenségének elismerése a meglévő határok mentén, egy általános rendezés keretében, hacsak másképp nem állapodnak meg, amelyek azt kívánják. 133
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Lord Carrington a rendezési tervét négy témakörbe csoportosította:
I.

általános rendelkezések;

II.

emberi jogok és az etnikai és nemzeti csoportok jogai;

III.

együttműködés egyéb területei (gazdaság, kül- és biztonságpolitika, jogi);

IV.

intézményi együttműködés.

Lord Carrington ragaszkodott ahhoz, hogy a rendezés a tagköztársaságok
együttműködése alapján szülessen meg. A második rész egyik nagy újítása, hogy
nem használja a „kisebbség” kifejezést, helyette nemzeti és etnikai csoportokról
beszél.134 Ez a megnevezés azért is helyénvaló, mert elsősorban a nem Szerbiában
élő szerbek jogait kellett rendezni, akik Jugoszláviában ugyan többségben, de a
többi tagköztársaságban kisebbségben éltek. A Szerbián kívüli szerbek számára a
kisebbség elnevezés teljes mértékben elfogadhatatlan volt.
A második rész másik újítása a különleges státuszú területek
meghatározása volt. Carrington ismét a Szerbián kívül élő szerbek érdekeit szem
előtt tartva területi autonómiát akart biztosítani az egy adott területen többségben
élő nemzeti és etnikai csoportok számára. Az e területen élők szabadon
használhatnák nemzeti szimbólumaikat, felvehetnének egy ún. második
nemzetiséget, lehetne saját törvényhozó, adminisztrációs és igazságszolgáltatási
testületük és rendőrségük. Fontos megjegyezni, hogy a nemzeti és etnikai
csoportoknak joguk lenne a központi kormányzatban képviseltetni magukat, és
részt venni a döntéshozatalban. Belgrád sokszor megvádolta Zágrábot azzal, hogy
a horvátországi horvátok elhorvátosítják az ott élő szerbeket. Ezt a sérelmet
orvosolandó, a Carrington-terv biztosította a nemzeti és etnikai csoportok
kulturális jogait, beleértve természetesen a szerbek számára a cirill betűs írásmód
használatát.
A tervezet legelfogadhatóbb része a harmadik részben található. Lord
Carrington a gazdasági együttműködést a nyugat-európai piacgazdaság mintájára
kívánta megreformálni. Vámuniót és közös elszámolási rendszer kidolgozását írta
elő a tagköztársaságok számára, valamint közös gazdaság és környezetpolitika
134
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kialakítását. A kül- és biztonságpolitika terén minden tagköztársaság maga
határozhatná meg, hogy milyen fegyveres erőt tart fenn, és milyen
védelempolitikát folytat. A negyedik rész a rendezés intézményi hátterét
teremtette volna meg. Az emberi jogok biztosítására emberjogi bíróság felállítását
illetve közös bizottságok szervezését tartotta Lord Carrington fontosnak. A
Gazdasági Miniszterek Tanácsa mellett Végrehajtó Bizottság működne. A
Biztonsági Tanácsban a külügyminiszterek vennének részt, míg az igazságügy
miniszterek félévenként üléseznének.
Milošević Szerbia nevében azonnal visszautasította a rendezési tervet,
mely egyrészt felfüggesztette a jelenlegi alkotmányt, másrészt megszűntette a
délszláv államot.135 Milošević azon az állásponton volt, hogy a 70 éve fennálló
államot csak Jugoszlávia népei törölhetik el. Ezen a tárgyaláson mutatkozott meg
az 1974-es alkotmány nagy hibája, amely nemzeteket és nemzetiségeket is
felruházott az önrendelkezés jogával. Ebből következően Milošević joggal tehette
fel azt a kérdést, hogy valójában kinek van joga az önrendelkezéshez: a népeknek
vagy a szövetségi egységeknek? Továbbá milyen feltételek mellett lehetséges a
kiválás a nemzetközi jog szerint, valamint a tagköztársaságok közötti határok
csupán adminisztratívnak vagy törvényes határoknak tekintendők? Ezek a
dilemmák abból a szándékból táplálkoztak, hogy a tagköztársaságokat csak
határkorrekciók árán akarta Szerbia elengedni a Szövetségből. Milošević
tulajdonképpen nem tett mást, mint felújította a korfui deklaráció előtti nagySzerbiára vonatkozó követeléseket.136 Szerbia területi nyereséggel akart
kiszabadulni Jugoszláviából. Ennek érdekében sorra megvétózta a rendezési
terveket.
Október 23-án Lord Carrington az október 18-i javaslatok módosításával
állt elő: törölték a horvátországi szerbek különleges státuszára vonatkozó
rendelkezést, pontosabban határozták meg a nemzetközi ellenőrzés és az autonóm
provinciák jogainak visszaállítását.
A Közösség október 28-i nyilatkozatában137 kifejtette, hogy öt
tagköztársaság konstruktívan együttműködik a válság megoldásában – csupán
Szerbia görget állandóan akadályokat a megegyezés útjába. A Konferencia
135
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szervezői arra az álláspontra jutottak, hogy az öt konstruktív tagköztársasággal
továbbkeresik a politikai megoldást, és kilátásba helyezték azok nemzetközi
elismerését. A Közösség továbbá bejelentette, hogy megszorító intézkedéseket
fog életbe léptetni Jugoszláviával szemben és kereskedelmi kapcsolatokat csak az
együttműködő tagköztársaságokkal fog kialakítani.
Október 30-án Lord Carrington egy harmadik változatot mutatott be a
tárgyaló feleknek. Ebből a változatból kimaradt a provinciák autonómiájának
visszaállítása. Új javaslat született a kisebbségek által lakott területek
demilitarizálásáról, és a jövőbeli szuverén államok vámuniójáról. November 5-én
a Konferencia plenáris ülésén már egy negyedik változatról folytak a tárgyalások.
Új elem, hogy a Szövetségben maradni akarók közös államot hozhatnak létre, és
közöttük közös belső piacot lehet kialakítani. Szerbia és Montenegró valamint a
Szövetségi Elnökség négy tagja amiatt utasította vissza a Carrington-terv immár
negyedik változatát, hogy az már egy szót sem szól az önrendelkezésről. Miután a
tárgyalások holtpontra jutottak, a Közösség tagországainak külügyminiszterei
Rómában több fontos határozatot hoztak:

A helyzet komolyságának a fényében, a Közösség és a Tagállamok az alábbi intézkedésekről döntöttek:
a Jugoszláviával való kereskedelmi és együttműködési szerződés alkalmazásának azonnali felfüggesztése, és a szerződés semmissé tétele; a textil termékekre vonatkozó mennyiségi kvóta visszaállítása;
Jugoszlávia levétele az Általános Preferenciarendszer listájáról;
a PHARE-program segélyének hivatalos felfüggesztése. Jugoszláviát nem hívják meg a
G-24 soron következő miniszteri megbeszélésére 1991. november 11-én.138

Az

ENSZ

1991

szeptemberében

fegyverembargót

vezetett

be

Jugoszláviára a BT 713. számú határozata alapján.139 Novemberben a Közösség
felkérte az ENSZ BT-t, hogy a fegyverembargó mellett tegye meg a szükséges
lépéseket az olajembargó bevezetésére. A Közösség úgy döntött, hogy az
együttműködő tagköztársaságok számára kompenzáló intézkedéseket fog hozni:
Macedóniával,
szemben

tehát

Bosznia-Hercegovinával,
nem

alkalmazták

a

Szlovéniával
szankciókat,

és

Horvátországgal

Montenegróba

pedig

megfigyelőket küldtek. Tették mindezt annak reményében, hogy Szerbia az
138
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együttműködést fogja választani. Az erről szóló nyilatkozat 1991. december 2-án
született meg.140
Mindeközben

megszületett

a

Badinter-bizottság

első

hivatalos

álláspontja, amelyet november 23-án tettek közzé:

… az Egyeztető-bizottságnak a következő a véleménye:
- a Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaság a felbomlás állapotában van;
- a Tagköztársaságokra hárul az a feladat, hogy megoldást találjanak az utódállamok
felmerülő problémájára szem előtt tartva a nemzetközi jog szabályait, különös tekintettel az emberi jogokra és a népek valamint a kisebbségek jogaira;
- a tagköztársaságokon múlik, hogy kívánják-e demokratikus intézmények alapításával
új alapokra helyezni a szövetséget.141

December 9-én Lord Peter Carrington Hágába hívta a jugoszláv
tagköztársaságok elnökeit, akik valamennyien egyetértettek abban, hogy a
Jugoszlávia-konferenciának folytatnia kell a tárgyalásokat. December 17-én az
Európai Közösség külügyminiszterei elfogadták az ún. Brüsszeli Nyilatkozatot
arról, hogy milyen elvek alapján fogják a jugoszláv tagköztársaságok
szuverenitását elismerni.

A Közösség és a Tagállamok megállapodtak, hogy elismerik valamennyi jugoszláv
tagköztársaság függetlenségét, amelyek az alábbi kondícióknak megfelelnek. A határozat végrehajtására 1992. január 15-én kerül sor. Ezért felkérjük az összes jugoszláv
tagköztársaságot, hogy december 23-ig jelentsék ki,vajon:
- akarják-e, hogy független államként elismerjék őket;
- elfogadják-e a fent említett irányelveket [a Helsinki Záróokmány és a Párizsi Karta
alapelveit különös tekintettel az önrendelkezésre; megfelelnek a nemzetközi gyakorlat
standardjainak, az új államok demokratikus alapokra helyezték, magukévá teszik a
vonatkozó nemzetközi kötelezettségeket, elkötelezik magukat a békés folyamatok és a
tárgyalások mellett - kiemelés tőlem. ]
- elfogadják-e a Jugoszlávia-konferencia által előkészített keretegyezményt – különösen
annak II. fejezetét az emberi, nemzeti és etnikai csoportok jogairól,
- továbbra is támogatják:
az ENSZ Főtitkárának és a Biztonsági Tanács erőfeszítéseit, és
a Jugoszlávia-konferencia folytatását.
Azoknak a tagköztársaságoknak, akik igennel válaszolnak, a jelentkezését a
Konferencia Elnöke továbbítja az Egyeztető-bizottságnak a végrehajtás előtti
tanácskozás céljából.142

December 23-ig csupán Szlovénia, Horvátország, Macedónia és BoszniaHercegovina kérte nemzetközi elismerését. Szerbia és Montenegró az 1878-as
140

No. 140. [EC] DECLARATION ON POSITIVE MEASURES. 2 December 1991. In: ibid. p425.
No. 137. OPINION NO. 1 OF THE ARBITRATION COMMISSION OF THE PEACE CONFERENCE ON
YUGOSLAVIA. 29 November 1991. In: ibid: pp415-417.
142
No. 144. [EC DECLARATION CONCERNING THE CONDITIONS FOR RECIGNITION OF NEW STATES]
Adopted at the Extraordinary Epc Ministerial Meeting. Brussels, 16 December 1991.
141

71
berlini kongresszus határozatára hivatkozva nem kérte a nemzetközi elismerést.
Jogilag a Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaság 1992. január 15-én szűnt
meg.
1992. január 10-én a Carrington-konferencia143 Brüsszelben folytatta a
munkát. Ettől az évtől kezdve a nemzetközi közösség figyelmét egyre jobban a
Bosznia-Hercegovinában történő események kötötték le. Az ottani válság
rendezése érdekében az ENSZ is csatlakozott a tárgyalásokhoz. A válság
mélységét mutatja, hogy az Európai Közösség külön konferenciát144 szervezett,
melyet a portugál José Cutileiro vezetett. 1992. január 10-én a Közösség
minisztereinek tanácsa úgy döntött, hogy Montenegrót mentesíti a szankciók alól.

A Közösség és a Tagállamok méltányolják a jugoszláv tárgyaló partnerek közreműködését a konfliktus békés megoldása érdekében. Ebben az összefüggésben a közösség kü
lönösen nagyra értékeli Montenegró erőfeszítéseit, melyeket a konferencia folytatása érdekében tett, azaz, hogy átfogó politikai rendezés történjen. Ezért a Közösség és a Tagállamok készek arra, hogy ugyanazokat a pozitív intézkedéseket kiterjesszék a Köztársaságra is, mint a többi tagköztársaságra.145

Még 1991. november 20-án Lord Carrington levelet intézett a Badinterbizottsághoz, amelyben Szerbia problémájára kért választ. Milošević a
tagköztársaságok határait csupán adminisztratívaknak tartotta, és a szerb vezetés
ragaszkodott az önrendelkezési joghoz, mely – az 1974-es alkotmányra
hivatkozva – nem csak a tagköztársaságokat, hanem a nemzetiségeket is
megillette. Szerbia mindenképpen patthelyzetet akart teremteni annak érdekében,
hogy

a

nagyszerb

elképzelések

a

lehető

legközelebb

kerüljenek

a

megvalósításhoz. A krajinai szerbek már az előző évben kijelentették, hogy nem
kívánnak Horvátországban élni, és ugyanerre az álláspontra helyezkedtek a
boszniai szerbek is. Mivel mind a két közösség Szerbia határain kívül élt, csak
Jugoszláviában

találhatták

meg

érdekeik

érvényesítését.

Nem

akartak

kisebbségben élni olyan államokban, amelyek a nem is olyan régmúltban
ellenségesek voltak velük. A Badinter-bizottság tehát megvizsgálta a vonatkozó
nemzetközi dokumentumokat,146 és arra a következtetésre jutott, hogy a
tagköztársaságok közötti határok nemzetközi határként értelmezendőek:
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…a határok kérdését a következő elvek alapján kell rendezni: … valamennyi külső határt tiszteletben kell tartani összhangban az ENSZ Alapokmánnyal, a Helsinki Záróokmánnyal, a Bécsi Konvencióval … Horvátország és Szerbia közötti, BoszniaHercegovina és Szerbia közötti csak a felek megegyezésével lehet megváltoztatni … Ha
más megegyezés nem születik, a korábbi adminisztratív határokat államhatárként kell
elismerni.147

A

Badinter-bizottság

még

további

dokumentumokat

is

kiadott,

amelyekben a nemzetközi elismerésért folyamodó államok jelentkezését értékelte.
A 4-7-es számú állásfoglalások148 alapján csupán Szlovénia és Macedónia
teljesítette a feltételeket. Horvátországban alkotmánymódosításra volt szükség,
Bosznia-Hercegovinában

pedig

népszavazásnak

kellett

jóváhagynia

a

függetlenséget.
A Badinter-bizottság véleményével ellentétben az Európai Közösség
bejelentette,149

hogy

megkezdi

Szlovénia

és

Horvátország

elismerését.

Macedóniát Görögország kérésére törölték az elismerendő államok listájáról,
mivel Athén kifogást emelt az új állam neve miatt. 1992. január 15-én Ausztria,
Belgium, az Egyesült Királyság és a Vatikán ismerte el Szlovéniát és
Horvátországot. A Közösség többi tagja valamint még közel ötven állam ezt a
következő napokban tette meg.
Február 12-én Szerbia és Montenegró hozzákezdett a közös államuk
megszervezéséhez. Podgoricában – ami akkor még a Titograd nevet viselte –
elfogadtak egy dokumentumot, melynek célja az volt, hogy biztosítsák
Jugoszlávia jogfolytonosságát. A dokumentum nyitva hagyta a kaput azon
tagköztársaságok előtt, akik csatlakozni kívánnak az új államhoz. 1992. március
1-én a montenegrói népszavazás jóváhagyta Montenegró, mint szuverén állam,
csatlakozását a Szerbiával létrehozandó közös Jugoszláviában. A muzulmánok, az
albánok és az ellenzéki pártok bojkottálták a részvételt. Március 9-én Brüsszelben
147

No. 153. OPINION NO. 3 OF THE ARBITRATION COMMISSION OF THE PEACE CONFERENCE ON
YUGOSLAVIA. Paris, 11 January 1992. In: ibid. pp479-480.
148
No. 154. OPINION NO 4 ON INTERNATIONAL RECOGNITION OF THE SZOCIALIST REPUBLIC OF
BOSZNIA AND HERCEGOVINA BY THE EUROPEAN COMMUNITY AND ITS MEMBER STATES. Paris, 11
January 1992. In: ibid. pp486-488. No. 155. OPINION NO 5 ON INTERNATIONAL RECOGNITION OF THE
REPUBLIC OF CROATIA BY THE EUROPEAN COMMUNITY AND ITS MEMBER STATES. Paris, 11 January
1992. In: ibid. pp489-490. No. 156. OPINION NO 6 ON INTERNATIONAL RECOGNITION OF THE
SZOCIALIST REPUBLIC OF MACEDONIA BY THE EUROPEAN COMMUNITY AND ITS MEMBER STATES.
Paris, 11 January 1992. In: ibid. pp491-495. No. 157. OPINION NO 7 ON INTERNATIONAL RECOGNITION
OF THE REPUBLIC OF SLOVENIA BY THE EUROPEAN COMMUNITY AND ITS MEMBER STATES. Paris, 11
January 1992. In: ibid. pp495-500.
149
No. 158. STATEMENT BY THE PRESIDENCY [OF THE EUROPEAN COMMUNITY] ON THE RECOGNIZION
OF YUGOSLAV REPUBLICs. Brusselsm 15 January 1992. In: ibid. p501.

73
a Carrington-konferencia plenáris ülésén megegyezés született arról, hogy a
továbbiakban a tárgyalásokat három bizottságban folytatják: intézményi
kérdésekkel, a kisebbségek jogaival és gazdasági ügyekkel foglalkozó
bizottságokat állítottak fel. Az ülésen részt vett Cyrus Vance, az Egyesült
Államok korábbi külügyminisztere, mint az ENSZ külön megbízottja is, valamint
öt jugoszláv tagköztársaság elnöke. Szerbiát Vladislav Jovanović külügyminiszter
képviselte, mert Milošević egy autóbalesetben könnyebben megsérült. Március
10-én az Egyesült Államok150 és az Európai Közösség közös nyilatkozatot adott
ki.

A Közösség és a Tagállamok valamint az Egyesült Államok, szem előtt tartva az 1991.
december 16-i határozatot, megegyeztek:
(i) az Egyesült Államok késedelem nélkül megfontolás tárgyává teszi Horvátország és
Szlovénia nemzetközi elismerésre vonatkozó kérelmét …
(ii) a Közösség és a Tagállamok valamint az Egyesült Államok összehangolják a
Szerbiával és Montenegróval folytatandó kapcsolatokat
(iii) igenlő választ kívánnak adni két további tagköztársaság számára is … [A Közösség
és a Tagállamok valamint az Egyesült Államok] sürgetik a feleket BoszniaHercegovinában, hogy haladéktalanul fogadják el az alkotmányos rendezést, mely békés
és harmonikus fejlődést biztosít a köztársaság számára meglévő határain belül.151

1992. június 2-án az Európai Közösség Tanácsa Luxemburgban elfogadta
a Jugoszláviával szembeni kereskedelmi embargó végrehajtásáról és a légi
szállítás felfüggesztéséről szóló határozatokat. A tagállamok további szigorító
intézkedéseket is fontolóra vettek, ilyen volt például a diplomáciai testületek
létszámának

csökkentése,

Jugoszlávia

külföldön

lévő

bankszámláinak

befagyasztása, vagy az egyéb kedvezmények megvonása.
Június 11-én az Európai Parlament strasbourgi ülésén határozatot152
fogadtak el, melyben a tagállamok hivatalosan is elismerték, hogy az új szerbmontenegrói szövetség nem tekinthető a korábbi állam örökösének. Amennyiben
az új szövetségi állam nemzetközi elismerésre pályázik, akkor meg kell felelnie
az 1991. december 16-i határozatoknak. Az újonnan elismert államok közötti
határokat csak kölcsönös megegyezéssel lehet megváltoztatni. Az Európai
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Parlament szigorúan elítélte az etnikai homogenizációt, amelyet a lakosság
erőszakos elűzésével kívántak megvalósítani. Mivel a Jugoszláv Szocialista
Szövetségi Köztársaság már nem létezett, a Jugoszláv Néphadsereg létének sem
volt jogi alapja, ennél fogva azt az ENSZ felügyelete alatt azonnal fel kellett
oszlatni. Az európai parlamenti határozat még számos fontos megállapítást tett a
vagyon és az állami tartozásokat illetően:

[Az Európai Parlament] 9. úgy gondolja, hogy a korábbi föderáció vagyontárgyait és
tartozásait fel kell osztani a hat tagköztársaság között az 1992. január 1-i állapotokat
alapul véve;
[Az Európai Parlament] 10. úgy gondolja, hogy amennyiben szükséges,
közvetítő bizottságot kell felállítania a konferenciának, amelynek felügyelnie kell a
vagyontárgyak és tartozások felosztását.
Az albán és magyar kisebbségekkel kapcsolatban az Európai Parlament megjegyzi:
[Az Európai Parlament] 14. úgy gondolja, hogy az Európai Gazdasági Közösségnek és a
nemzetközi közösségnek ragaszkodnia kell az „Intézkedési Egyezmény” pontjainak teljesítéséhez, különös tekintettel a koszovói albánság és a vajdasági magyar kisebbség
jogainak tiszteletben tartására, mielőtt hivatalosan elismerné a Szerbiából és Montenegróból álló új szövetségi államot …
[Az Európai Parlament] 26. felszólítja a feleket, hogy a Vajdaságban fejezzék be a kisebbségek megfélemlítését, és állítsák vissza a tartomány autonómiáját;

A menekültek visszatéréséről így rendelkezett:

[Az Európai Parlament] 24. Úgy gondolja, hogy hatékony intézkedéseket kell hozni annak érdekében, hogy a lakosság mindenütt békésen visszatérhessen lakhelyére;

Az Európai Parlament a Határozatában felkérte az Európai Politikai
Együttműködést az alábbi területeken való közreműködésre:

[Az Európai Parlament] 15. felkéri az Európai Politikai Együttműködést, hogy
a jövőbeni béketárgyalásokról teljes mértékben zárjon ki minden olyan elismerést,
amely „etnikai újrarendezéssel” de facto helyzetet teremtett;
vegyen részt azonnali lépések megtételében, hogy a háborús zónából elmenekültek, különös tekintettel azokra akik a háborús agresszió elöl menekültek el, számára megfelelő
menedéket és védelmet nyújtsanak;
[Az Európai Parlament] 31. felkéri az EP delegációt, hogy látogassa meg Szerbiában,
Horvátországban és Bosznia-Hercegovinában a fogolytáborokat, hogy megbizonyosodjon a foglyok pontos létszámáról, megszemlélje a fogvatartási körülményeket és szólítsa
fel a hatóságokat, hogy a polgári foglyok kicserélésének egyetemes elveit tartsák tiszteletben és bizonyosodjon meg arról, hogy a katonai foglyok elleni eljárást megfelelően
hajtották-e végre.
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Az Európai Parlament tehát ebben a Határozatában igen részletes (74
pontos) volt, és a korábbi jugoszláv tagköztársaságokra nézve szigorú
rendelkezéseket fogalmazott meg. 1992 júniusára az Európai Közösség már
határozottabb hangot ütött meg a jugoszláv konfliktus résztvevőivel szemben.
1992. július 4-én a Badinter-bizottság három igen fontos állásfoglalást
adott ki. Lord Carrington, a Nemzetközi Jugoszlávia-konferencia elnöke, 1992.
május 18-án három kérdést intézett a Badinter-bizottsághoz.
Az első kérdés:
A Közvetítő Bizottság 1991. november 29-én kiadott I. sz. Állásfoglalása szerint „a Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaság a felbomlás állapotában van”. Befejezettnek
tekinthető-e a felbomlás?153

A Közvetítő Bizottság az állam felbomlásának folyamatát befejezettnek tekinti.
Ennek indoklására az alábbi érveket hozta fel:

Bosznia-Hercegovinában megtörtént a függetlenségről való népszavazás
ahogy ezt a 4. sz. Állásfoglalás előírta. A lakosság nagy része a függetlenség mellett döntött;
Szerbia és Montenegró a Jugoszláv Szövetségi Köztársaságban egyesült,
és 1992. április 27-én elfogadták az új állam alkotmányát;
Jugoszlávia korábbi tagköztársaságai kölcsönösen elismerték egymás függetlenségét,
ezzel nyilvánvalóvá vált, hogy a korábbi szövetségi hatóságoknak már nincs törvényes
joga az új államok felett;
Egyik szövetségi intézmény sem működik már;
A Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaság területe és lakossága új
szuverén államok fennhatósága alá tartozik;
Bosznia-Hercegovinát, Horvátországot és Szlovéniát az Európai Közösség valamennyi tagállama és számos más ország elismerte, és felvették
őket az ENSZ tagállamai közé;
Az ENSZ BT két határozata is „ex-Jugoszlávia” néven nevezte az államot
(R. No. 752 és 757);
A lisszaboni Európai Tanács június 27-i nyilatkozatában is „exJugoszláviaként” említi az országot.

A második kérdés:
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Amennyiben befejeződött a Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaság felbomlása,
milyen alapon és milyen eszközökkel kell az utódállamok egymás között felmerült
problémáit megoldani?154

A Badinter-bizottság állásfoglalása szerint az utódállamoknak együtt kell
megoldást találniuk a kiválásból következő kérdésekre. A tagköztársaságok közül
egyedül egyik sem tarthat igényt arra, hogy a Jugoszláv Szocialista Szövetségi
Köztársaság jogutódja legyen, ezért Jugoszlávia nemzetközi szervezetekben
betöltött tagságát egy időre felfüggesztik. A JSZSZK külföldön lévő tulajdonában
az utódállamoknak egyenlő mértékben kell részesülnie, az adósságot is ilyen
arányban kell vállalniuk.
A harmadik kérdés:
A nemzetközi jog alapján a Jugoszláv Szövetségi Köztársaság új államnak tekinthető-e,
amelynek nemzetközi elismeréséhez teljesítenie kell az Európai Közösség 1991. december 16-i kritériumait?155

A Badinter-bizottság szerint a Jugoszláv Szövetségi Köztársaság egyedül
nem tekinthető a Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaság kizárólagos
jogutódjának. Az új Jugoszláviának is meg kell felelnie azoknak a
kritériumoknak, amelyek a többi tagköztársaság számára is kötelezőek voltak a
nemzetközi elismerés érdekében.
1992 nyarára világossá vált, hogy a Carrington-konferencia megfeneklett
és az etnikai tisztogatások egyre brutálisabbá váltak Bosznia-Hercegovinában,
Horvátországban, kisebb mértékben, de a Vajdaságban, Koszovóban és a
Szandzsákban is. A G-7-ek – az Egyesült Államok, Kanada, Nagy-Britannia,
Franciaország, Németország, Olaszország és Japán – az 1992. július 7-i
deklarációjában felszólították a Carrington-konferencia résztvevőit, hogy a
tárgyalásokba vonják be az ENSZ-t és minden érintett felet. A francia
külügyminiszter, Roland Dumas, fogalmazta meg, hogy a Carrington-konferencia
holtpontra jutott, új kezdeményezésre van szükség. 1992. augusztus 14-én még
összeült a konferencia utolsó plenáris ülése, de eredmény nélkül zárult. Lord
Carrington augusztus 25-én bejelentette, hogy visszavonul a Jugoszláviakonferencia elnöki tisztéből
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2.3. A londoni Jugoszlávia-konferencia (1992. augusztus 26-28)
Az EK soros elnöki tisztét betöltő Nagy-Britannia kormánya bejelentette,
hogy 1992. augusztus 26-28-ra között új konferenciát szándékozik összehívni. A
britek ezúttal bevontak minden lehetséges érdekelt felet és nemzetközi
szervezetet:
•

12 EK külügyminiszter

•

az ENSZ BT 5 állandó tagja

•

Japán és Kanada képviselői,

•

EBESZ elnöke (Csehszlovákia majd Svédország)

•

Törökország (az Iszlám Konferencia Szervezete részéről)

•

a JSZSZK-val szomszédos államok képviselői, valamint

•

a hat korábbi jugoszláv tagköztársaság képviselői.

A Jugoszláv Szövetségi Köztársaság képviselőit Lord Carrington
személyesen hívta meg. Mivel az új Jugoszláviát hivatalosan egyik állam sem
ismerte el Dobrica Čošić elnök és Milan Panić szövetségi miniszterelnök
magánszemélyekként voltak jelen. A nemzeti kisebbségek vezetőit156 is
meghívták a tárgyalásokra, de nekik érdemi szerepet nem adtak.
A

precíz

britek

mindent

gondosan

előkészítettek,

pontosan

meghatározták a tárgyalás menetét:

Az alábbi Ügyrendi Szabályzatot állítottuk össze az Egykori Jugoszláv Szövetségi
Szocialista Köztársaságról szóló Konferencia számára.
A Konferencia kizárólag Londonban fog ülésezni 1992. augusztus 26. és 28. között
Volt Jugoszláv Szövetségi Szocialista Köztársaságról szóló Konferencia név alatt.
(3) a Konferencia második színhelye az Egyesült Nemzetek genfi hivatalában lesz.
A Konferencián plenáris üléseket is tartanak a Társelnök által meghatározott napon és
helyen.157

156

Ibrahim Rugova a koszovói albánokat, Nevzat Halili a macedóniai albánokat, Mate Boban a
boszniai horvátokat, Bela Tonković a vajdasági horvátokat ííííradovan Karadžić a boszniai szerbeket,
Goran Hadžić a horvátországi szerbeket, Sulejman Ugljanin a Sandžak muszlimjait és Ágoston András
a vajdasági magyarokat képviselte.
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No. 246a. PROPOSED PROVISIONAL RULES OF PROCEDURE. London, 25 August 1992. LC/C1
(Revise). In: ibid. pp694-697.
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A londoni Jugoszlávia-konferencia működési mechanizmusa még sokkal
bonyolultabb volt, mint a korábbi. A konferenciának két társelnöke volt: Cyrus
Vance az Egyesült Nemzetek Szervezetét, míg Lord David Owen az Európai
Közösséget képviselte. A két társelnök – az EK soros elnökségét betöltő tagállam
állam- vagy kormányfője és az ENSZ főtitkár – hívhatta össze a konferencia
plenáris ülését. Ez azonban egyszer sem történt meg.
A Politikai Bizottság a konferencia koordináló testülete volt, a két
társelnök kérésére lehetett összehívni. A hat munkacsoportból három a
Carrington-konferenciából származott, a másik három Bosznia-Hercegovinával,
humanitárius kérdésekkel és bizalom- és biztonság-építéssel foglalkozott. A
munkacsoportok Genfben dolgoztak. Az Egyeztető-bizottságot – azaz a Badinterbizottságot – szintén a Carrington-konferenciától vették át. Az általuk kiadott
vélemények elsősorban az utódállamokra vonatkozó jogi problémákat érintették.
A konferencia titkársága szintén Genfben működött, ahol az adminisztráció az
ENSZ-szabályokat követte.158
A konferencia hivatalos nyelvei: francia, angol és szerb-horvát voltak. Az
ülések rendjét is szigorú szabályok alapján állapították meg. Levonva a korábbi
konferencia-sorozat tanulságait, a londoni konferencia 13 alapelv159 betartását írta
elő, melyek közül a legfontosabbak: tűzszüneti egyezmények, alapvető jogok, a
nemzetközi egyezmények betartása; az erőszak alkalmazásának elítélése,
együttműködés a nemzetközi szervezetekkel. A legfontosabb azonban a 13. pont
volt:

[A londoni konferencia jóváhagyja az alábbi elveket …] (xiii) szükséges nemzetközi
garanciákat adni a megegyezések maradéktalan betartására, amelyeket a Nemzetközi
Konferencián hoznak.

A konferencia munkaprogramját meghatározó dokumentum részletesen
szabályozza az Operatív-bizottság, a Társelnökök, a Közvetítő-bizottság és a
Titkárság feladatait, valamint azt, hogy milyen alapon és hogyan válasszák ki az
Operatív-bizottság tagjait. A legfontosabb megjegyzés azonban a Konferencia
céljára vonatkozott:

158
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AHRENS, pp57-58.
No. 246b. STATEMENT ON PRINCIPLES. London, 26 August 1992 – LC/C2 (Final) In: ibid. pp697- 698.
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Az Egykori Jugoszláv Szövetségi Szocialista Köztársaságról szóló Konferencia mindaddig ülésezni fog, amíg a korábbi állam problémáira végleges megoldás nem születik .
A munka a korábbi Jugoszlávia-konferencia eredményeire és dokumentumaira épül és a
mai napon meghozott alapelvek szerint fog működni. A két állandó társelnöki tisztet az
Európai Közösség soros Elnökségét betöltő állam állam- vagy kormányfője, valamint az
Egyesült Nemzetek Főtitkára tölti be.160

A

konferencia

mediátorai

pontosan

meghatározták

a

Bosznia-

Hercegovina esetében követendő alapelveket, amelyek célja az állam – beleértve
a volt jugoszláv tagköztársaságokat is – nemzetközi elismerése, a háborús
cselekmények befejezése és a három közösség viszonyának megnyugtató
rendezése.161
A különleges döntések dokumentumának aláírásával valamennyi tárgyaló
fél hivatalosan elfogadta a következő intézkedéseket: erőszak beszűntetése,
menekültek hazatérésének segítése, a fogolytáborok megszűntetése, a szankciók
betartása.162
Miközben folytak a tárgyalások Londonban, a nemzetközi közösség
végrehajtotta az ENSZ BT 713.163 és 757-es164 határozatait, azaz a kötelező érvényű
szankciókat Szerbia és Montenegróval szemben. A szankciók gyakorlati
végrehajtása azonban problémákat okozott néhány Jugoszláviával szomszédos
államnak. Bulgáriába, Romániába és Magyarországra szakértők utaztak és
gyakorlati tanácsokkal szolgáltak a kormányok számára. A londoni konferencián
szó esett még a Duna teljes hosszának hajózhatóvá tételéről, és azon a nemzetközi
szállítás újraindításáról. Egy újabb dokumentumban a konferencia részvevői
határoztak a tárgyalásokat követő teendőkről:
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No. 246c. WORK PROGRAM OF THE CONFERENCE. London, 27 August 1992 – LC/C4 (Final) In:
ibid. pp699-701.
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No. 246d. STATEMENT ON BOSNIA. London, 27 August 1992 – LC/C5 (Final). In: ibid. pp701703.
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A Konferencia egyetért abban, hogy az Európai Közösség tagállamai és az Európai
Biztonsági és Együttműködési Szervezet folyamatosa tájékoztatja az ENSZ Szankcióbizottságát a szankciók végrehajtásáról, valamint az eljárás közben felmerülő esetleges
problémákról.
Továbbá, a tárgyalásokat követő teendőknek megfelelően, a társelnökök képviselői az
Operatív-bizottságban megteszik a megfelelő intézkedéséket, hogy orvosolják a meg
erősítésben jelentkező hiányosságokat és általánosságban biztosítsák a szankciók SRC
757-nek megfelelő végrehajtását.165

2.4. Nemzetközi konferencia volt-Jugoszláviáról
Szeptember 3-án az ENSZ Állandó Bizottsága és az Európai Közösség
képviselői – az előzetes terveknek megfelelően – Genfben folytatták a
tanácskozásokat. Szeptember 7-én pedig két munkacsoport kezdte meg munkáját:
a bizalom és biztonságépítésére felállított és a vagyonmegosztással foglalkozó
munkacsoport. Szeptember 11-én a Cyrus Vance és Lord Owen Belgrádba
repültek. A szövetségi köztársasági elnökkel és a szövetségi külügyminiszterrel
együtt kiadtak egy közleményt, amelyben a szerb fél vállalta, hogy a vitás
kérdéseket békés eszközökkel fogja megoldani. Megegyeztek továbbá több fontos
kérdésben

is:

mikorra

kell

Bosznia-Hercegovinában

begyűjteni

a

nehézfegyvereket, megnyitják a Belgrád-Zágráb autópályát, katonai szakértők és
nemzetközi megfigyelők települnek Bosznia-Hercegovina és Jugoszlávia
határára, Prevlavkát demilitarizálják és ENSZ felügyelet alá helyezik addig, amíg
végleges megoldás nem születik.
A következő három év legfontosabb eseményei Bosznia-Hercegovinában
és Krajinában történtek. Ennek megfelelően a tárgyalások súlypontja is e két
területre helyeződött át. Thornvald Stoltenberg166 – aki 1993. május 1-tól Cyrus
Vance-t követte a Politikai Bizottság társelnöki posztján az ENSZ oldaláról –
Krajinára koncentrált. Carl Bildt167 pedig – aki 1995. június 2-től Lord David
Owent követte a Politikai Bizottság társelnöki pozíciójában az EU részéről –
inkább Bosznia-Hercegovinával foglalkozott. A háború egyre intenzívebbé vált, a
harcban álló felek követeléseit egyre nehezebb volt egyeztetni. A konferencián az
165

No. 246f. CONCLUSION ON IMPLEMENTATION OF EXISTING SANCTIONS. 27 August 1992 – LC/C8.
In: ibid. pp706-708.
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Korábban norvég külügyminiszter volt.
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Korábban Svédország miniszterelnöke volt.
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Összekötőcsoport egyre több felelősséget vállalt magára. 1993-tól az ENSZ 1994től az Egyesült Államok és az Orosz Föderáció vette át az irányítást. Az orosz
diplomácia a szerb félre, az amerikai a muzulmánokra igyekezett nyomás
gyakorolni, míg az ENSZ erőfeszítései a harcoló felek szétválasztásában merült ki.
Az amerikai törvényhozás komolyan fontolóra vette, hogy egyoldalúan
feloldja a bosnyákokat sújtó fegyverembargót. Srebrenica után pedig a Clintonadminisztráció számára világossá vált, hogy válság végleges megoldása nem
halogatható tovább: a horvátok zöld utat kaptak a Vihar hadműveletükhöz (1995.
augusztus 4-9), a szarajevói Markale téri robbantás után a NATO kéthetes intenzív
bombatámadásokat folytatott.168 A britek és a franciák kezdtek azzal
fenyegetőzni, hogy 1995. novemberig visszavonják csapataikat. Ez arra
ösztönözte az amerikai kormányzást, hogy direkt módon avatkozzon be a
konfliktus
szenvedhet.

rendezésébe,

ellenkező

esetben

komoly

presztízsveszteséget

A nemzetközi közösség tehetetlensége Boszniában megingatta

azokban a nemzetközi szervezetekben – NATO és ENSZ – a hitet, amelyekben az
Egyesült Államok vezető szerepet játszott. A srebrenicai események és az a tény,
hogy a szerbek gyakorlatilag túszul ejtették a Kéksapkásokat a brit és a francia
kormányt elidegenítette a válság katonai megoldásától.
Mivel 1995 nyarára minden diplomáciai lehetőség kimerült, a NATO
szerb állások elleni hadműveletei billentették ki a résztvevőket a holtpontról. A
NATO határozott fellépésének köszönhetően sikerült a szembenálló feleket a
Daytonban tárgyalóasztalhoz ültetni.

168

Ez volt az Operation Deliberate Force, a legnagyobb katonai művelet a NATO addigi történetében.
A hadműveletben a légierő és a szárazföldi alakulatok vettek részt
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2.5. Összegzés
1974 után Szerbia ellentmondásos helyzetbe került Jugoszlávián belül.
Az új alkotmány olyan fékeket épített be, amelyek megakadályozták a nagy-szerb
nacionalizmus felszínre törését, és elejét vették, hogy a szerb-horvát ellentétek az
állam széthullásához vezessenek. Valószínűleg ez volt az akkori alkotmányozók
célja. 1980 után azonban a korábbi alkotmányos rendszer elfogadhatatlan volt
valamennyi tagköztársaság számára. Szerbia érdeke a Jugoszláv Föderáció
fenntartása volt, ha nem akarta, hogy a szerbség egy része kisebbségbe kerüljön a
többi tagköztársaságban.

Szerbia számára is fontos volt a nemzetállam

megteremtése, de Belgrád ezt Jugoszlávia képében képzelte megteremteni, így
szükségszerűen polgárháborúba sodorta az államot. Az európai politikusok
legnagyobb

diplomáciai

vereségeiket

Miloševićtől

szenvedték

el,

aki

zsonglőrként bánt az éppen érvényben lévő törvénycikkekkel és ügyesen
félrevezette a tárgyalópartnereit.
Az 1990-es években az Uniónak nem volt kidolgozott Balkán-képe, a
rendszerváltás utánra nem voltak alternatívái. A nyugati diplomáciában
használatos kompromisszum, mint tárgyalási eszköz, nem működött a
konferenciákon, ezért a rendezés évekig elhúzódott, miközben a katonai akciók
akadálytalanul folytak tovább. Szerbiában a politikai vezetők nem a realitásokból
indultak ki, hanem a vágyaikat próbálták megvalósítani, ebből szükségszerűen
erőpolitika következett. A válság során kidolgozott rendezési tervek sokban
hasonlítottak az Európai Közösség/Unió akkori felépítményéhez: a jugoszláv
gazdasági egységet viszonylag könnyen meg lehetett volna valósítani egységes
piaccal, közös kereskedelmi és vámpolitikával, valamint egy egységes
elszámolási rendszerrel. A politikai egység, ugyanúgy, mint az Európai Unióban,
sokkal több ellenzőre talált. A volt jugoszláv tagállamok a többség-kisebbség
kihívására sem tudtak megfelelő válaszokat adni. Hiába tartjuk a szerbeket a
rendezés elsődleges kerékkötőinek, valójában ők sem voltak egységesek: amikor
a krajinai és a boszniai szerbek egyesülhettek volna, a helyi népszavazásokon a
terv megbukott. Milošević pedig gátlástalanul felhasználta a szerb kisebbséget a
maga hatalmi játékában.
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3. Szlovénia kiválása Jugoszláviából

3.1. Szlovénia, mint Jugoszlávia legnyugatibb tartománya
Az alkotmányjogi viták Szlovénia és a Jugoszláv Szövetségi Szocialista
Köztársaság között tulajdonképpen már Tito halálával megkezdődtek. France
Klopčič szlovén marxista történész az 1980-as évek elején kijelentette, hogy a kis
nemzeteknek a szocializmusban is szükségük van nemzeti programra. 169 A
szlovén értelmiség tehát kidolgozta a maga nemzeti programját. Kezdetben csak a
szuverenitás bizonyos elemeit akarták visszaszerezni a gazdaság (fejletlenebb
tagköztársaságok számára befizetett összeg alakuljon át kölcsönné) és az
államigazgatás terén (adminisztráció ésszerűsítése, Jugoszláv Néphadseregen
belül állítsanak fel szlovén egységet, a nemzeti nyelv és ne a szerb-horvát legyen
a vezényleti nyelv). Csak később, amikor világossá vált, hogy Jugoszlávia a régi
formájában nem megfelelő Szlovénia számára, jutott el a szlovén értelmiség az
önálló és független Szlovénia megteremtéséig.
A jugoszláv szövetség gyakorlatilag 1988 óta nem volt működőképes.
Csupán egy szövetségi intézmény funkcionált: a Jugoszláv Néphadsereg. A
szlovén és szerb érdekek is e közös hadsereg körül ütköztek össze először. A
szlovének már az 1980-as években felvetették a katonai szolgálati idő
csökkentését és javasolták a honvédelem új alapokra helyezését egy hivatásos
hadsereg felállításával. Ugyanakkor felmerült a polgári szolgálat bevezetésének
lehetősége is. A szlovének igyekeztek az európai normákhoz igazodni. A
ljubljanai per (1988) után,170 amelynek alapkérdése az volt, hogy beavatkozhat-e a
hadsereg a politikai életbe, a szlovénekben megerősödött a Jugoszláviával
szembeni ellenérzést.
Amikor a szerbek rendkívüli állapotot akartak bevezetni Koszovóban, a
szlovének nem támogatták őket. Emiatt 1989. február 26-án Ljubljanában
169
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Janez Janšat és három társát katonai bíróság ítélte börtönbüntetésre hadititkok kiszivárogtatása matt.
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tiltakozó megmozdulást szerveztek, de három nappal később a szlovén képviselők
mégis megszavazták azt. Milošević azonban nem bocsátotta meg a szlovéneknek,
hogy Koszovó ügyében nem támogatták már a kezdetektől fogva, ezért gazdasági
háborút kezdett Szlovénia ellen. Marković kormánya pedig nem avatkozott be a
válság elhárítása érdekében, mondván, hogy a szlovének szavazzák meg, hogy a
szövetségnek legyen nagyobb hatásköre, akkor majd a kormány megvédi őket.
Marković kormányfő nem csak e kijelentésével fordította maga ellen Szlovéniát,
hanem azzal is, hogy a jugoszláv gazdaság fejlődésének a sebességét a
fejletlenebb tagköztársaságokéhoz akarta igazítani. Ez azt jelentette volna
Szlovénia – és vele együtt Horvátország – számára is, hogy Macedóniához és
Koszovóhoz kell igazodniuk. Ez viszont teljesen elfogadhatatlan volt az európai
integrációhoz közeledni kívánó Szlovénia számára.
1989 őszén Szlovéniában módosították a tagköztársaság alkotmányát:
jogot formáltak a délszláv államból való egyoldalú kiválásra, kizárólagos jogot
biztosítottak arra, hogy a szlovén kormány rendkívüli állapotot hirdessen, és a
katonaságnak parancsolhasson a tagköztársaság határain belül.
1990. január 20 és 22 között tartották a Jugoszláv Kommunisták
Szövetségének XIV. kongresszusát a belgrádi Száva Központban. Itt kellett volna
dönteni a szövetségi kormány gazdaságpolitikájának támogatásáról, a párt
szervezeti átalakításáról, illetve a többpártrendszer engedélyezéséről. Egyedül ez
utóbbiban sikerült eredményt elérni, ami lehetővé tette a tagköztársaságok
számára a többpárti választások megrendezését.

Ezzel a szlovének végül is

elérték céljukat. Nem sikerült megreformálni a teljes politikai rendszert, a szerb
centralista politika miatt pedig lehetetlenné vált felzárkózni az európai
integrációhoz, a szlovén képviselők kivonultak az ülésről.

Megelégelve a parttalan vitát, a szlovén delegáció elhagyta a kongresszust. Sonja Lokar,
egy magas beosztású szlovén pártfunkcionárius, felzokogott, amikor delegációja némán
elhagyta a kongresszusi termet. A szerb küldöttek közül sokan megtapsolták az éjféli
kivonulást, úgy értékelve, hogy sikerült győzelmet aratni a szlovének fölött. 171

Szlovénia számára ezzel véget ért a hetvenéves együttélés a többi
délszláv nemzettel. A szlovén politikusok azonban már felkészültek a kiválásra.
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A Száva Központból való kissé színpadias kivonulás csupán egy előre
megkomponált cselekvéssorozat utolsó akkordja volt.172
Szlovénia nem csak gazdaságilag, de politikailag is a legfejlettebb
tagköztársaságnak

számított

a

jugoszláv

szövetségen

belül.

Szerencsés

geopolitikai helyzete miatt az európai hatások sokkal intenzívebben érték, mint a
többieket. A szlovén kommunista párt is rugalmasabbnak bizonyult: fokozatosan
azonosult a demokratizálódás és a szlovén függetlenség elveivel.173 Nem csak a
Szlovén Kommunisták Szövetsége, de annak ifjúsági tagozata – a Szlovén
Szocialista Ifjúsági Szövetség – is a változásokat támogatta. Itt alakultak meg az
első ellenzéki pártok174 és többpárti választásokat is itt tartottak először (1990.
április).175
1991-ben kiújultak az alkotmányos viták – bár ekkorra már a pártállam
gyakorlatilag nem létezett. Szlovénia és Horvátország a kiválás mellett döntött,
1991. január 20-án a két tagköztársaság védelmi egyezményt kötött, és
megállapodtak abban is, hogy a szövetségi kormányzattól független fegyveres
erőt hoznak létre. Eközben a szövetségi kormányzat, mintha semmi sem történne,
folytatta a Jugoszlávia jövőjére vonatkozó elképzelések tárgyalását. Szlovénia és
Horvátország világossá tette, hogy a régi keretek nem megfelelőek a számukra és
vagy konföderatív alapon szervezzék újra a szövetséget, vagy a két
tagköztársaság – alkotmány adta lehetőségükkel élve – kiválnak Jugoszláviából.
A konföderáció lehetősége már egy ideje ott lebegett a jugoszláv politikai
körök felett. Ez az államforma – vagy inkább társulás – független államokat
feltételez, tehát Jugoszláviát szét kellett volna bontani független köztársaságokra,
amelyek később szuverén államként csatlakoznak ismét egymáshoz. Ez a
formáció elsősorban gazdasági együttműködésre szolgál, ami meg is felelhetett
volna a tagköztársaságok számára, hiszen az 1970-es évek közepe óta Jugoszlávia
is jobbára gazdasági közösségként működött. A horvátok által is támogatott
szlovén konföderációs elképzelések azonban éles ellenkezést váltottak ki a szerb
vezetésből, akik csak centralizált – és főleg szerb dominanciájú – államban voltak
képesek gondolkodni. Szerbia csak határkiigazításokkal együtt volt hajlandó
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Lásd erről részletesen: Ibid. pp106-108
JUHÁSZ, p204.
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Parasztszövetség (később: Néppárt), Kereszténydemokrata Mozgalom, Demokratikus Szövetség,
Szociáldemokrata Szövetség, Zöldek
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Köztársasági elnök a baloldali Milan Kučan lett, kormányt pedig a kereszténydemokrata Lojze
Peterle alakíthatott.
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elfogadni a szlovén és horvát kiválást. Nyilván való, hogy a határrevízió
elsősorban Horvátország keleti részére vonatkozott. A boszniai és a macedón
elnökök a vitát egy kompromisszummal próbálták áthidalni. A GligorovIzetbegović terv kombinálta a konföderációs és föderációs elképzeléseket, így
próbálták azt Szerbia számára is elfogadhatóvá tenni. Ez az aszimmetrikus
szövetség sem felelt meg a szerbeknek, mivel abban a konföderáció új
elnevezését látták, és Milošević mindenképpen fenn akarta tartani a Jugoszláv
Néphadsereg egységét. 1991 tavaszán már Szlovénia sem akart bennragadni a
megreformálhatatlan Jugoszláviában. 1991 januárjában a két vezető – Milošević
és Kučan – megállapodtak, hogy kölcsönösen tiszteletben tartják egymás
döntéseit.
1991.

június

25-én

a

szlovén

parlament

kikiáltotta

Szlovénia

függetlenségét, majd a következő napon ellenőrzésük alá vonták a határokat és
megkezdték a szlovén határállomások felállítását szlovén felségjelekkel. Június
27-én a Jugoszláv Néphadsereg hadműveleteket kezdett Szlovénia ellen. 176 Még
aznap délután a szlovének lelőttek egy alacsonyan repülő fegyvertelen helikoptert
Ljubljana fölött. Az Európai Közösség külügyminiszterei kijelentették, hogy az
EK nem ismer el egyoldalú kiválást Jugoszláviából. Megfogalmaztak egy közös
nyilatkozatot, amelyben felszólították Jugoszlávia népeit az alkotmányos rend
helyreállítására és az állam területi sérthetetlenségének tiszteletben tartására.

A Közösség és a Tagállamok Jugoszlávia jövőjére vonatkozó, előfeltétel nélküli párbeszédre szólítja fel valamennyi érintett felet, melynek a Helsinki Záróokmány és a Párizsi
Karta alapelvein kell nyugodnia, különös tekintettel az emberi és kisebbségi jogok
tiszteleben tartására beleértve az ENSZ Alapokmány és a vonatkozó nemzetközi jogi
normák által meghatározott a népek önrendelkezési jogára vonatkozó, valamint a Párizsi
Karta által deklarált az államok területi épségének sérthetetlenségét hangsúlyozó cikkelyeket.177

Ez a dokumentum mérföldkőnek számit a délszláv konfliktusban. Az
Európai Közösség kijelentette, hogy egyedül Jugoszlávia népeinek van joga az
állam jövőjéről dönteni, a Közösség ragaszkodik a békés megoldáshoz, és ennek
eléréséhez segítséget is felajánl. Ezen kívül a Közösség és a Tagállamok úgy
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Ennek részletes leírását lásd: Silber, Little, 1996. pp209-228; Juhász, 1996. pp231-237.
No. 99. [EC] DECLARATION ON THE SITUATION IN YUGOSLAVIA . Adopted at the Extraordinary
EPC Ministerial Meeting. The Hagua, 5 July 1991. In : Yugoslavia through documents: from its
dissolution to the peace settlement. SNEZANA TRIFUNOVSKA (ed.) Gravenhage: Nijhoff, 1994.
pp310-311.
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döntöttek, hogy magas rangú tisztségviselőket küldenek Jugoszláviába azzal a
céllal, hogy megteremtsék a szükséges gyakorlati előfeltételeket. A Közösség
először léptetett életbe embargót Jugoszláviával szemben, és felkérte a többi
államot is, hogy hasonló módon járjanak el. Valamint – és ez érzékenyen érintette
az amúgy is súlyos gazdasági problémákkal küzdő Jugoszláviát – felfüggesztették
a pénzügyi segélyek folyósítását.
A Jugoszláv Szövetségi Kormányzat és Szlovénia között a korábbi
tagköztársaság egyoldalú függetlenné válásával egy sor probléma merült fel a két
fél között. Ezeknek a problémáknak a megoldására gyűltek össze a Jugoszláv
Szövetségi Kormány, az Európai Közösség valamint a délszláv válságban
érdekelt felek Brioniban 1991. július 7-én.

A Jugoszláv Kormányzat meghívására az Európai Közösség Miniszteri Trojkája
1991. július 7-én hivatalos ülésre gyűlt össze Brioniban a jugoszláv válságban érdekelt
valamennyi fél képviselőivel.
A Trojka Misszió célja az volt, hogy megfelelő feltételeket teremtsen a felek számára a
békés megegyezéshez. Valamennyi érintett fél tudomásul vette az Európai Közösség és
a Tagállamok 1991. július 5-i határozatát, és megerősítette elkötelezettségüket az Európai Közösség 1991. június 30-i javaslatának teljes végrehajtását a fegyverszünet biztosítása érdekében, és hogy lehetővé tegyék a Jugoszlávia jövőjére vonatkozó tárgyaláso
kat.178

A Brioni Szerződés nagyvonalaiban rendezte Szlovénia és a Jugoszláv
Szövetségi kormány közti nézeteltéréseket. A határátkelőhelyeket Szlovéniában a
szlovén hatóságok tarthatják ellenőrzésük alatt. A vámokat a szlovén
hatóságoknak van joga beszedni, ám az összeg Szövetségi tulajdont képez, úgy
hogy azt egy közös számlára kell befizetni, melyet a szövetségi és a szlovén
köztársasági pénzügyminiszterek valamint egy vagy két külső ellenőr ellenőrzi. A
szerződés előírja a belföldi és a nemzetközi közlekedés helyreállítását és a
konfliktus idején fogságba esett személyek azonnali szabadon bocsátását. A
tűzszünet végrehajthatóságának érdekében az aláíró felek az alábbiakat határozták
még el: a Jugoszláv Néphadsereg egységeinek vissza kell térniük a laktanyákba,
az utakat meg kell tisztítani az akadályoktól, a területvédelmi egységeket
deaktiválni kell. Mindezeket az intézkedéseket – beleértve a hadifoglyokra
vonatkozókat is – július 8. éjfélig kellett végrehajtani.
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A brioni egyezmény tűzszünetet rendelt el a harcoló felek között, mely a
tárgyalások megkezdéséhez elengedhetetlen volt. Az Európai Közösség
megfigyelői misszió küldését határozta el, az erre vonatkozó rendelkezéseket a
brioni egyezmény II. számú melléklete tartalmazza. Ennek alapján az Európai
Közösség megfigyelői tevékenységgel bízta meg az Európai Biztonsági és
Együttműködési Értekezlet (EBEÉ) képviselőit.179 A megfigyelők felhatalmazása
Szlovéniára

terjedt

ki,

de

kilátásba

helyezték,

hogy

tevékenységüket

Horvátországra is kiterjeszthetik. Az EBEÉ részvevő államai maguk ítélik meg a
megfigyelők mandátumának időtartamát. A Megfigyelői Misszióban katonai és
polgári személyzet is helyet kapott, összesen mintegy ötven embert küldtek a
helyszínre,

akik

diplomáciai

védelmet

és

mozgásszabadságot

élveztek

Jugoszlávián belül, de fegyvert nem viselhettek, munkájukat tolmácsok segítették.
Koordinációs Központot állítottak fel, ahonnan kisebb egységeket küldtek
különböző területekre. Az egységek között összekötő tisztek koordináltak. A
Megfigyelői Misszió vezetője köteles volt napi helyzetjelentéseket írni.

A Brioniban aláírt szerződés azonban nem volt világos – inkább a konstruktív kétértelműség jellemezte. Szlovéniának és Horvátországnak bele kellett egyezni egy
háromhónapos moratóriumba a szuverenitásuk elismeréséig. .. Nem volt világos, hogy
mi fog történni ezután.180

A Brioni Egyezmény volt az Európai Közösség első és hosszú ideig az
egyetlen sikeres diplomáciai tevékenysége. Az EK először lépett fel két szemben
álló fél konfliktusának rendezésében közvetítőként. Abban a helyzetben az
Európai Közösség képviselői sokkal többet nem tehettek, hiszen nem
avatkozhattak be egy szuverén állam belügyébe. A Brioni Egyezmény csak a
realitásokat rögzítette: tárgyalások útján kell az államjogi vitákat tisztázni, a
tárgyalásokhoz viszont tűzszünet kellett.
A helyzet komolyságát felismerték a Szövetségi Elnökség tagjai is, ezért
1991.

július

22-23-án

Ohridban

(Macedónia)

tárgyalásokat

kezdtek

a

tagköztársaságok képviselőivel. Az ohridi találkozót és az azt megelőző
szlovéniai csapatvisszavonást az Európai Közösség tagjai is üdvözölték. Az ún.
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A Konferencia az 1970-es években kezdte meg működését. 1994. január 1-től nemzetközi
szervezetként, Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet név alatt működik.
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DRNOVŠEK, J., The Plitical Reasons for the Dissolution of SFR Yugoslavia. In: Slovenia: From
Yugoslavia to the European Union. M. Mrak, M. Rojec, C. Silva-Jáuregui. Washington D.C.: The
World Bank/ IBRD, 2004. p11.
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Ohridi Nyilatkozat már okot adott az aggodalomra. Az aláírók tulajdonképpen
egy olyan dokumentumot alkottak, ami semmi konkrétumot nem tartalmazott. Az
egyetlen konkrét döntés az Európai Közösség Megfigyelői Missziójának
engedélyezése volt:
A Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaság Államelnöksége állami bizottságot fog
felállítani, hogy megvizsgálja a kialakult helyzetet és megfigyelje a határozatok maradéktalan végrehajtását, valamint felkéri az Európai Közösséget, hogy vegyen részt
a határozatok végrehajtásának ellenőrzésében.181

Időközben az erőszakhullám elérte Horvátországot, mely ismét
aggodalommal töltötte el az Európai Közösség tagállamait. Egy újabb
nyilatkozatban182 az Európai Közösség ismét elítélte az erőszakot, és újabb
gazdasági szankciókat helyezett kilátásba a tűzszünet megszegőivel szemben. Az
augusztus 6-i hágai nyilatkozat azonban már új elemeket is tartalmazott. Eddig
ugyanis a vissza-visszatérő elemek a következők voltak: a válság békés
megoldása, tárgyalások kezdeményezése, erőszak elítélése, támogatás egy
konferencia lebonyolítására. A hangvétel a Közösség részéről most már kezdett
fenyegetővé válni: az Államelnökség haladéktalanul kezdje meg a tárgyalásokat;
a Bizottság informálja a Tizenketteket arról, hogy milyen gazdasági és pénzügyi
intézkedéseket tegyenek azon felekkel szemben, akik visszautasítják a
fegyverszünetet; hogyan javítsanak az együttműködők gazdasági és pénzügyi
helyzetén. Franciaország és Nagy-Britannia, a Biztonsági Tanács állandó tagjai,
és Belgium a BT ideiglenes tagja állandóan informálni fogja a Biztonsági
Tanácsot a jugoszláviai helyzetről. A Nyugat-európai Unió tagállamai is
vizsgálják annak lehetőségét, hogy mi módon járulhatnának hozzá a válság
megoldásához.
Szlovénia

számára

tulajdonképpen

a

válság

itt

véget

is

ért.

Jugoszláviában való benntartását már semmi sem indokolta. A harcok július 7-én
befejeződtek, és a Jugoszláv Néphadsereg is elhagyta Szlovéniát. Néhány hónapig
még folyt a színjáték Szlovénia és Jugoszlávia között, és mire az Európai
Közösség elismerte a korábbi tagköztársaság függetlenségét 1992. január 15-én, a
válság központja már Horvátországban volt.
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No. 105. OHRID STATEMENT. 22-23 July 1991. In: Ibid pp323-324.
No. 107. DECLARATION ON YUGOSLAVIA. Adopted at the EPC Extraordinary Ministerieal Meeting,
The Hague, 6 August 1991. In: Ibid, pp327-328.
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3.2. Összegzés
Kétségtelen, hogy Szlovénia volt a legszerencsésebb Jugoszlávia
tagköztársaságai között. Kedvező geopolitikai helyzetéből adódóan gazdaságilag
a legfejlettebb tagállammá fejlesztette fel magát. Az 1974-es alkotmányos
rendezés eredményének köszönhetően a belső közigazgatási határt az etnikai
határok mentén húzták meg. A nyelvi különbség megnehezítette a más
tagállamokból történő tömeges betelepülést. Valójában Szlovénia nemzetállammá
fejlődését semmi sem akadályozta. A szocialista Jugoszlávia konföderatív
átalakításának egyik szószólójaként Szlovénia hamar „szálka” lett Milošević
szemében, aki bár eljátszotta, hogy Szlovénia fontos része a délszláv államnak,
valójában inkább azon dolgozott, hogy minél előbb megszabaduljon a
szlovénektől. A diplomáciai huzavonák elsősorban a délszláv állam egyben
tartásáról folytak. Ljubljana szövetségest talált Zágrábban, de ezt a szövetséget
egyik fél sem használta ki maradéktalanul. Végül is szuverenitásának nemzetközi
szinten történő elismerése csupán rövid idő kérdése volt. Szlovénia ezután már
nem játszott szerepet a délszláv állam sorsának további alakulásában. A szlovén
kormány e függetlenség után az európai integrációs folyamatra koncentrált.183
Az Európai Unió pedig lehetőséget kapott a felkészülésre. Itt volt a nagy
alkalom, hogy az új külpolitikai együttműködést a gyakorlatban is teszteljék. Az
Egyesült Államok az első adandó alkalommal világossá tette, hogy Jugoszlávia –
és ekkor még Szlovénia – az európaiak ügye. A hidegháború alatt az európai
külügyminiszterek hozzászoktak, hogy a kormányközi alapon működő Európai
Politikai Együttműködés jól funkcionál, és nem volt okuk azt feltételezni, hogy ez
megváltozik. Jugoszlávia azonban komoly erőpróba elé állította a Közös kül- és
biztonságpolitikát.

Szlovénia csak a „bemelegítés” volt az elkövetkezendő

diplomáciai csatározások illetve a válság végső, katonai megoldása előtt.
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Szlovénia 2004. május 1-től teljes jogú tagja az Európai Uniónak.

92

4. Horvátország

A délszláv állam felbomlása idején Horvátországnak alapvetően két problémával
kellett megküzdenie: kiválni a jugoszláv föderációból illetve megoldani a szerb
kisebbség és a horvát többség közötti konfliktust. A független horvát állam
megteremtése 1992. január 15-én sikerrel járt, amikor Németország után a többi
EK tagállam és a nemzetközi közösség elismerte a függetlenséget. A
horvátországi szerb kisebbséggel való viszony rendezése csak egy hosszabb
folyamat eredményeképpen jött létre, amelyben fontos szerepet játszottak a
boszniai események.

4.1. A független állam megteremtése és a horvát-szerb konfliktus
kezdete
1989 folyamán Horvátországban is sorra alakultak az ellenzéki pártok, 184
működésüket 1990. elején engedélyezték a hatóságok.185 Az első többpárti
választásokra Horvátországban 1990. április-májusában került sor, ahol elsöprő
többséggel a Horvát Demokratikus Unió nyert, második helyen a kommunista
utódpárt, a Szociáldemokrata Párt végzett.
A kormányváltás békés úton történt, és az új Sabor valamint az új
kormányzat 1990. május 25-én megkezdte a munkáját. Horvátország ezzel
megtette a rendszerváltáshoz szükséges alapvető lépéseket. A módosított horvát
alkotmány

csak

a

horvátokat

ismerte

el

államalkotó

nemzetiségnek

Horvátországban, amelyet a parlament 1990. december 22-én szavazott meg. A
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Elsőként a Jugoszláv Demokratikus Kezdeményezés Szövetsége alakult meg februárban, amelynek
tagjai Jugoszlávia demokratikus átalakításával kívánták a gazdasági, politikai és nemzeti problémákat
megoldani. Májusban alakult meg a Horvát Liberális Demokrata Párt, szintén Jugoszláviában
gondolkodott, kijelentve, hogy minden nemzetnek joga van az önrendelkezéshez és a kiváláshoz.
Júniusban pedig a Horvát Demokratikus Unió alakult meg azzal a céllal, hogy megoldja a horvát
nemzeti kérdést.
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tagköztársaság nevéből törölték a szocialista jelzőt, új címert és zászlót szavaztak
meg a képviselők, valamint az elnökség helyett bevezették a köztársasági elnöki
posztot, amelyet a Franjo Tuđman, a Horvát Köztársasági Unió vezetője, töltött
be
A horvát függetlenségi törekvések a horvátországi szerbeket az új
kormányzat ellen fordították. A horvátországi szerbek vezetője, Jovan Rašković,
az autonómia mellett a hagyományos államalkotó nemzet státuszát követelte a
szerbek számára. Mivel törekvései nem jártak sikerrel, a horvátországi szerb
vezetés szembefordult a horvát kormányzattal. 1990 februárjában megalakították
a Szerb Demokrata Pártot Kninben.186 Programjukban kifejtették, hogy a
„titoista” határok csak adminisztratívnak tekinthetőek, így azok nem képezhetnek
államhatárokat . A tagköztársasági rendszer helyett új közigazgatást kell
bevezetni, és a horvátországi szerbek kapjanak autonómiát. A párt első elnöke így
fogalmazta meg a horvátországi horvát-szerb viszonyt:

Minden egyes lépésre, amelyet Tuđman kormányzata annak érdekében tesz, hogy elválassza magát Jugoszláviától, válaszul mi is lépéseket teszünk, hogy elhatároljuk magunkat Horvátországtól.187

A

horvátországi

szerbek

nemzeti

érdekeik

megvalósulását

Jugoszláviában látták és Miloševićet tekintették védelmezőjüknek. 1990
júliusában megalakították a Szerb Nemzeti Tanácsot Srb faluban. A képviselők
kijelentették, hogy nem ismerik el a horvátországi változásokat. Majd elfogadták
a Határozat a horvátországi szerbek autonómiájáról és szuverenitásáról szóló
dokumentumot, és 1990. augusztus 17-re népszavazást írtak ki a horvátországi
szerb autonómiáról. A Kninben tartott referendumot a horvát hatóságok
igyekeztek megakadályozni, ám a Jugoszláv Néphadsereg ebben megakadályozta
őket. Ezzel a horvátországi horvát-szerb összetűzések kezdetüket vették. 1990.
december 22-én – ekkor az új horvát alkotmányra válaszként – a horvátországi
szerbek kikiáltották a Krajinai Szerb Köztársaságot. A szerbek ettől kezdve nem
fizettek adót a horvát hatóságoknak, a rendőrségüket kivonták a horvát
hatáskörből, és kijelentették, hogy Krajinában csak a jugoszláv törvények
érvényesek.
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187

AHRENS, p109.
GOLDMAN, p217.

94
Az első horvát-szerb fegyveres összecsapásra 1991 márciusában került
sor, amikor a horvátországi szerbek elfoglalták a Plitvicei Nemzeti Parkot. A
Jugoszláv Néphadsereg azonnal közbeavatkozott: szétválasztotta a harcoló
feleket. JNA a konfliktus kirobbanásakor ellentmondásos helyzetbe került. Annak
ellenére, hogy a tisztikar közel 60%-a szerbekből állt, és a fiatal tisztek egy
csoportja szerb hadsereggé akarta átalakítani, Kadijević vezérezredesnek sikerült
a hadseregen belüli szélsőséges nézeteket kordában tartani. Egy ideig a JNA
békefenntartóként viselkedett Horvátországban, ez az állapot azonban nem
bizonyult tartósnak. A közös hadsereg feltartóztathatatlanul nacionalista irányt
vett: a mozgósításokat ugyanis csak szerblakta területeken lehetett megvalósítani,
Bosznia-Hercegovina és Macedónia pedig leállította a tartalékosok és az újoncok
küldését. A felső vezetésből is fokozatosan eltávolították a nem szerb tiszteket. A
hadsereg neve azonban még „jugoszláv” volt, így hivatalosan úgy léphetett fel,
mint a föderáció érdekeinek képviselője.
Az összetűzések ellenére Tuđman 1991 tavaszáig hajlandó lett volna
Jugoszláviában maradni, ha sikerült volna a szerbeket rávenni a délszláv állam
konföderatív alapon történő átszervezésére. 1991. február 12-én Tuđman és
Kučan az Otočac-na-Krk- i üdülőben tárgyaltak arról, hogy milyen álláspontot
képviseljenek a délszláv válságban, majd kiadtak egy közös nyilatkozatot:

A Horvát Köztársaság és Szlovénia javasolják a többi tagköztársaságnak, hogy kezdjenek konkrét tárgyalásokat az állami és politikai váláságból való kiút megtalálása érdekében a következő alapfeltételek figyelembe vételével:
1. A jugoszláv népek és köztársaságok közötti közösség további fenntartása csakis úgy
lehetséges, ha azok önként társulnak a szuverén köztársaságok szövetségbe.
2. Ez a szövetség csakis akkor lehet szilárd, ha annak tagjai, tehát a köztársaságok mint
szuverén államok elfogadják és tiszteletben tartják a következő alapelveket:
a. valamennyi polgári és emberi jogot, beleértve a kisebbségi jogokat is,
b. a többpártrendszeren nyugvó parlamenti demokráciát,
c. a gazdasági életnek a piacgazdaságon alapuló átrendezését,
d. a tagköztársaságok szuverenitásának és területi egységének nemzetközi elismerését.
3. A köztársaságok közötti viszonyok és kapcsolatok érdemi tartalmának pontos rögzítését, beleértve a közös szervek jogainak és illetékességének pontos meghatározását, amelyeket a tagköztársaságok parlamentjei (Horvátország esetében a Sabor) szerződés formájában ratifikálnának.
4. Mivel a társadalmi és politikai válság egy re jobban mélyül és kihat a gazdasági viszonyokra is, a köztársaságok közötti viszonyok rendezéséről folyó vitát legkésőbb
1990. június 30-án le kell zárni.
5. Amennyiben a belső helyzet tovább romlana, és belátható időn belül nem jönne létre
az egymás közötti viszonyokat új alapokra helyező történelmi megállapodás a fenti ismertetett elvek alapján, döntőbírói segítséget kellene kérni az ENSZ-től, hogy a válság demokratikus úton megoldást nyerjen.188
188

MESIĆ, p385.

95

A nyilatkozatot természetesen Szerbia elutasította. A végleges szakításra
horvát részről 1991. május 15-én került sor, amikor a szövetségi elnökségben
Szerbia (3 szavazattal: Szerbia, Vajdaság, Koszovó) és Montenegró (1 szavazat)
megakadályozta, hogy az alkotmány szerint a szövetségi elnökségben a szerb
elnököt – Borislav Jovićot – a horvát Stjepan Mesić kövesse. 189 Mesić csak július
1-én foglalhatta el pozícióját a Jugoszláv Elnökség Elnökeként, amit 1991.
december 6-ig töltött be.

4.2. Horvátország kiválik a jugoszláv föderációból
Mesić beiktatása után a jugoszláv elnökség valójában csak névleges
pozíció volt – hasonlóan a szövetségi miniszterelnökéhez. 1991. július elején a
nemzetközi közösség tett néhány tétova kísérletet a szövetségi állam egyben
tartására. Ezt a célt szolgálta az EK tagfelvételi ajánlata, illetve az EBEÉ és az
Egyesült

Államok nyilatkozata,

hogy nem

támogatják

a két nyugati

tagköztársaság kiválását.
A brioni egyezmény aláírását (1991. július 7.) követően Horvátország
nem volt olyan szerencsés, mint Szlovénia. Az egyezmény Horvátországra is
vonatkozott, ám a visszavonuló Jugoszláv Néphadsereg egységeit nem rendelték
a laktanyáikba, a területvédelmi egységeket sem szerelték le, sőt Horvátországban
továbbfolyt a mozgósítás.
Mivel a brioni egyezményben kikötött tűzszünetet nem tartották be a
felek, az Európai Közösség gazdasági szankciók hatályba helyezése mellett
döntött.190 A brit és a francia kormány úgy döntött, hogy a jugoszláv válságba
bevonja az ENSz Biztonsági Tanácsát is, de egyelőre még csak informálni
kívánták a BT-t. Emellett a Nyugat-európai Unió tagállamai is fontolóra vették
részvételüket

189

a

válság

kezelésében.

Augusztus

27-én

a

Közösség

Az államelnökség elnöki posztját betöltő személyek sorrendjét az Elnökség Ügyrendjének 70.
szakasza alapján állapítják meg. Ibid. p384.
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külügyminiszterei egy újabb nyilatkozatukban először nevezték meg Szerbiát,
mint a válság megoldásának kerékkötőjét!
A szerb fél részéről az teljesen félrevezető politika, hogy a válság megoldását katonai
eszközökkel próbálja megvalósítani… már nem lehet tovább tagadni, hogy a Jugoszláv
Néphadsereg bizonyos elemei aktívan támogatják a szerb oldalt.191

Egy újabb határozatban az Európai Közösség képviselői kijelentették,
hogy nemzetközi konferenciát fognak összehívni a jugoszláviai válság
megoldására. (Ez volt a Carrington-konferencia.) Amennyiben szeptember 1-ig
nem születik megegyezés a tűzszünet betartásának felügyeletéről és a
békekonferenciáról, akkor a Közösség fontolóra veszi a nemzetközi beavatkozást.
Addig is a Közösség folyamatosan informálja az ENSZ BT-t. A kemény
hangvételű határozat után szeptember 1-én megszületett a fegyverszünet. Az
Egyezmény aláírói az alábbiakat határozták el:

A tűzszünet hatálya a Horvát Köztársaságra terjed ki. A megegyezés alapján a tűzszünet
Az alábbi pontokat tartalmazza:
véget kell vetni az erőszaknak;
valamennyi fegyveres erőnek és fegyver viselő személynek haladéktalanul és feltétel
nélkül tartózkodnia kell a fegyverek használatától és véget kell vetnie minden olyan tevékenységnek, amely fegyveres összetűzést provokálhat;
valamennyi a konfliktusban részvevő félnek azonnal meg kell szűntetnie minden további hadmozdulatot, meg kell óvnia a visszavonulókat annak érdekében, hogy elkerüljék a
közvetlen összetűzést, valamint vissza kell vonulniuk a jelenlegi és korábbi
álláshelyükről, ahol ellenségeskedések folynak vagy folytak;
a közvetlen harci érintkezésben lévő felek harci tevékenységüket beszűntetik és a kézi
tűzfegyverek hatótávolságán kívülre vonulnak vissza;
az aknavetőket és egyéb fegyvereket a korábbi állásaikba kell visszavonni;
valamennyi félkatonai és irreguláris egységet (kivéve a rendőri erőket) le kell fegyverezni és fel kell oszlatni;
a Horvát Nemzeti Gárda tagjait le kell szerelni, a Jugoszláv Néphadsereget vissza kell
vonni a laktanyákba annak érdekében, hogy egyikük se akadályozhassa a 2. szakasz
által előírt megfigyelői tevékenységet;
A fegyverszünet teljes körű és hatékony ellenőrzése érdekében az aláírók megegyeznek
abban, hogy a felügyeletet a Jugoszláv Néphadsereg, a horvát hatóságok, a
horvátországi szerb lakosság képviselői hajtják végre.
Az aláírók abban is megegyeznek, hogy az Európai Közösség és a tagállamok Megfigyelői Missziójának tevékenységét ki kell terjeszteni azért, hogy részt vehessenek a fent
említett Megegyezés végrehajtásának megfigyelésében, összhangban a jelen egyezményhez csatolt a Feltételekről szóló Memorandum intézkedéseivel, melyet az Európai
Közösséghez és tagállamaihoz nyújtottak be;
A Megegyezés aláírói garantálják a Megfigyelői Misszió tagjainak biztonságát azáltal,
hogy pontos utasításokat adnak, semmilyen egység vagy személy nem nyit tüzet a Miszszióra vagy közvetlen környezetére. 4. A tűzszüneti egyezmény bárminemű megsértését
jelentik a Megfigyelő Missziónak.192
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Lord Carrington szeptember 17-én Igaloban (Montenegró) tárgyalt a
szembeálló felek képviselőivel, és rávette Miloševićet, Kadijevićet és Tuđmant,
hogy a nyilvánosság előtt ismerjék el felelősségüket a válság kirobbantásában és
elmélyülésében.193 A közös nyilatkozatban az érintett felek vállalták, hogy
tűzszünetet kötnek, a Horvát Nemzeti Gárda és a Jugoszláv Néphadsereg
lőtávolon kívülre vonulnak, a Horvát Nemzeti Gárda elbocsátja tartalékosait, a
Jugoszláv Néphadsereg pedig visszavonul a laktanyáiba, a félkatonai és
irreguláris egységeket leszerelik és elbocsátják, valamint kölcsönösen elfogadják
az Európai Közösség megfigyelőit, akik a leszerelést és a tűzszünet végrehajtását
fogják ellenőrizni. Az ún. Igalo Egyezmény pontjai azonban papíron maradtak és
a horvátországi hadműveletek továbbfolytatódtak. Az Európai Közösség
miniszterei két nappal később kiadtak egy közös nyilatkozatot, 194 amelyben
üdvözölték az igaloi tűzszüneti egyezményt. A Közösség végre hivatalosan is
elismerte, hogy Jugoszláviában új helyzet állt elő, amelynek következtében új
kapcsolatokra és szervezeti formára van szükség. Ismét megerősítették a
tárgyalások alapelveit, és azt, hogy átfogó megoldásnak kell születni, melyet csak
tárgyalások útján lehet elérni. Szeptember 26-án Lord Carrington kijelentette,
hogy amíg nem születik meg Jugoszlávia hosszútávra szóló alkotmányos
rendezésének terve, addig az Európai Közösség nem nyújt gazdasági segítséget a
délszláv államnak.
Mivel a három hónapos moratórium lejárt a brioni egyezmény aláírása
óta, október 8-án Horvátország megszakította kapcsolatait Jugoszláviával, a
Jugoszláv

Néphadsereget

megszálló

erőnek

nyilvánította,

továbbá

érvénytelenítette a jugoszláv törvényeket Horvátországban.
Amikor a Carrington-konferencia megkezdte munkáját Hágában 1991
szeptemberében, Jugoszlávia szétválása már eldöntött tény volt. A mediátorok
számára egy feladat adódott csupán: menedzselni a szétválást és lehetőleg
megakadályozni a fegyveres összecsapásokat. A kérdés már nem az volt, hogy
elismerjék-e Szlovénia és Horvátország függetlenségét, hanem az, hogy milyen
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feltételekkel és mikor. A feltételeket az EK külügyminiszterek 1991. december
16-i rendkívüli ülésén határozták meg, melyek a következők:
• az ENSZ Alapokmányának, a Helsinki Záróokmány és a Párizsi Karta
rendelkezéseinek

tiszteletben

tartása

–

különös

tekintettel

a

jogállamiságra, a demokráciára és az emberi jogokra;
• etnikai és nemzetiségi csoportok és kisebbségek jogainak biztosítása;
• a határok sérthetetlenségének elismerése, annak megváltoztatása csak
békés eszközökkel, megegyezés útján lehetséges
• elkötelezettség a leszerelés, a biztonság és a regionális stabilizáció
mellett, és tartózkodás a nukleáris fegyverek alkalmazásától
• a vitákat tárgyalások útján rendezik, beleértve az egyeztető bizottságok
alkalmazását az utódlás és a regionális viták rendezése esetében195
Amikor a három hónapos moratórium lejárt a brioni szerződés után,
Németország felgyorsította a folyamatot. A németek az azonnali elismerést
támogatták. A többi tagállam nem kockáztathatta meg, hogy az egyoldalú német
döntés aláássa a Maastrichtban kidolgozott Közös Kül- és Biztonságpolitikát és
ezzel együtt lerombolja a hárompilléres rendszert. Az EK tagállamok kénytelenek
voltak engedni és Szlovénia mellett Horvátország függetlenségét is elismerték
1992. január 15-én.

4.3. Horvátország és a Krajinai Szerb Köztársaság
Az 1991-es népszámlálás alapján Horvátország lakóinak mintegy 12% –
582 000 ember196 – vallotta magát szerbnek, akik nem egy tömbben éltek.
Körülbelül az egynegyedük Horvátország négy legnagyobb városában (Zágráb,
Split, Rijeka, Eszék)197 lakott. A többiek elszórva azon a területen éltek, amelyet
195
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később Krajinának hívtak: nagyvonalakban a Boszniával határos területeken.
Krajinában az etnikai konfliktusok hosszú múltra tekintenek vissza: a második
világháború alatt usztasa etnikai tisztogatások színtere volt, ami mélyen beívódott
a helyi szerbek tudatába. A felbomlás idején a krajinai szerbek Jugoszlávia
újjászervezését támogatták azon az alapon, hogy ha Horvátországnak jogában áll
kilépni Jugoszláviából, akkor a krajinai szerbeknek joga van kilépni
Horvátországból és Jugoszláviához csatlakozni. Krajina gazdaságilag mindig is
elmaradott terület volt: az 1980-as évek adósság- és gazdasági válsága csak
tovább rontotta a hanyatló ipar miatt folyamatosan romló életkörülmények között
élő lakosság helyzetét.
Kezdetben csak kisebb összetűzésekre került sor a horvát és a szerb
közösség között: a horvátok eltávolították a cirill betűs feliratokat és tartózkodtak
a szerb szavak használatától. Egy idő után azonban a szerb kisebbség komolyabb
diszkriminációval szembesült: elbocsátották őket a közalkalmazotti állásukból
azzal az indokkal, hogy túlreprezentáltak az állami hivatalokban. Néhol
különadókkal is sújtották őket. Zágrábban és a nagyobb városokban egyszerűen
elzavarták a szerb lakókat.
A vidéken lakó szerbek viszonylag biztonságban éltek: regionálisan egy
tömbben, egyes településeken többségben voltak. Maguk mögött tudhatták a
Horvátországon kívüli szerbek támogatását – különös tekintettel Szerbiára. 1991
márciusában a krajinai szerbek kikiáltották autonómiájukat majd megszervezték a
Krajinai Szerb Köztársaságot.
Horvátok és a szerb kisebbség közötti első összecsapásokra 1991
márciusában került sor. A krajinai szerbek saját fegyveres erőt állítottak fel. A
körükben a katonai szolgálat iránti rokonszenv a második világháborús
partizánmozgalomig nyúlik vissza. 1991 nyarán sok krajinai szerb katona
dezertált a Jugoszláv Néphadseregből, belőlük kerültek ki a helyi fegyveres erő
tagjai. Mellettük megjelentek különböző magánhadseregek is, amelyek gyakran
bűnözők körül szerveződtek, ám ezeknek a csapatoknak a harci értéke relatíve
alacsony volt, a civil lakosság terrorizálásban viszont komoly gyakorlatra tettek
szert.
1991 júliusában és augusztus elején egyre gyakoribbakká váltak a horvát
és szerb lakosság közötti fegyveres összecsapások.198 A leghevesebb harcok Knin,
198
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Glina, Eszék, Vukovár, Pankrac és Okučani körül folytak.199 Kezdetben a helyi
szerb fegyveresek csak rendőrőrsökre támadtak, júliustól azonban már a civil
lakosság is célponttá vált. A JNA megjelenése csak továbbfokozta a szerb és
horvát felek közötti feszültséget, ami a Carrington-konferencia megnyitására
regionális háborúvá nőtte ki magát.
Az első Jugoszlávia-konferencia feladatai megnövekedtek: már nem csak
a délszláv állam felbomlásának menedzselése volt a feladata, hanem foglalkoznia
kellett a horvátországi szerbek helyzetével is. A kisebbségek helyzetével
foglalkozó munkacsoport nyomására a horvát kormány kidolgozta a maga
kisebbségi

törvényét.

A

németek

Christian

Tomuschat200

személyében

alkotmányjogász küldtek a horvátokhoz, aki meggyőzte a jogalkotókat, hogy
regionális dimenzióban gondolkodjanak. Az új kisebbségi törvényt 1991.
december 4-én fogadta el a horvát Sabor. A német tanácsadó azonban alapos
vizsgálatot kért a kisebbségi jogokkal foglalkozó munkacsoporttól. Lord
Carrington 12 pontban foglalta össze a javítanivalókat, majd azt átadta
Tuđmannak. A javítások után ez lett az első részletes kisebbségi törvény
Jugoszláviában. A Carrington-konferencia mediátorai ezzel akarták demonstrálni
a többi tagköztársaságnak, hogy a kettősmérce nem elfogadott és hogy hasonló
megoldásokat várnak el Koszovóban is.201
1991. október 4-én a konferencia mediátorai úgy döntöttek, hogy
felveszik a kapcsolatot a horvátországi szerbekkel, ők rögtön kijelentették, hogy
nem kívánnak egy független horvát államban élni, ezért további követelésekkel
álltak elő: különleges státuszt akartak Jugoszláviában, nagyobb területet, mint
amekkorát

elfoglaltak

és

nemzetközi

garanciákat.

Amikor

Szlovénia,

Horvátország, Macedónia és Bosznia-Hercegovina benyújtották elismerési
kérelmüket, a Krajinai Szerb Köztársaság vezetői is ezt tették. Az EK azonban azt
a nemzetközi jogban érvényes alapelvet követte, hogy egy államot alkotó egység
folyamodhat nemzetközi elismeréshez, de a területe tovább nem osztható. Azaz
Horvátország kérheti nemzetközi elismerését, de a Krajinai Szerb Köztársaság
nem.
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GOLDSTEIN, p228.

Német jogászprofesszor a németországi Humbold egyetemről, akinek a szakterülete a nemzetközi
közjog és az európai jog.
201
AHRENS, p102.
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4.4. A horvát-szerb konfliktus
Horvátország nemzetközi elismerésével nem oldódott meg egy csapásra a
horvátországi szerbek problémája. Az EK képtelen volt betartatni a harcoló felek
között egyetlen tűzszünetet sem, így már 1991 októberében felmerült az ENSZ
békefenntartóinak bevetése Jugoszláviában. A Biztonsági Tanács 721. számú
határozata202 alapján az ENSZ a jugoszláv kormány kérésére és az ENSZ
különképviselőjének jóváhagyásával békefenntartó csapatot küld Jugoszláviába.
Az ENSZ főtitkára kidolgozta az erre vonatkozó tervet, majd a Biztonsági Tanács
jóváhagyása után a 724. szám ENSZ határozat203 alapján megkezdődött egy
kisszámú békefenntartó csapat bevetésnek előkészítése.
1992 januárjában Cyrus Vance-nek, az ENSZ különleges megbízottjának,
sikerült egy újabb tűzszüneti megállapodást tető alá hozni a horvát kormány és a
horvátországi szerbek között. A tűzszünet egyik feltétele az volt, hogy a felek
beleegyeznek a békefenntartók küldésébe. Az ENSZ a 743. számú határozatával 204
felállította békefenntartó csapatát – UNPROFOR – az indiai Satish Namibar
altábornagy parancsnoksága alatt. A katonák mellett civil békefenntartók és
rendfenntartó erőket is alkalmaztak.
Vance tervei alapján ún. ENSZ által védett területeket (United Nations
Protected Areas, azaz UNPAs) hoztak létre. Ezeket a területeket demilitarizálták és
az UNPROFOR védelme alá helyezték. Az ENSZ csapatok mandátuma eredetileg
egy évre szólt, amit később meghosszabbítottak a boszniai események, illetve az
abból adódó feladatkör bővítés miatt.
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http://daccess-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/596/57/IMG/NR059657.pdf?
OpenElement 2012. január 27.
203
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/596/60/IMG/NR059660.pdf?
OpenElement 2012. január 27.
204
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/011/02/IMG/NR001102.pdf?
OpenElement 2012. január 27.
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A felhatalmazás alapján, az UNPROFOR felügyelte a tűzszünet betartását,
a JNA kivonulását és ellenőrizte a horvátországi szerb csapatok leszerelését.
Emellett az UNPROFOR-nak kellett volna biztosítania a menekültek és
kitelepítettek biztonságos hazatérését is, mely közel 300 ezer horvát nemzetiségű
lakost jelentett.206 A szerb területvédelmi egységeket és polgárőrséget rendőri
egységekbe szervezték, amelyek a helyi önkormányzatok alá tartoztak. Az ENSZmandátum alapján az ENSZ rendfenntartó egységeinek kellett ellenőrizni, hogy a
helyi rendfenntartó erők egyenlő elbánásban részesítik-e a lakosságot.207
Az UNPROFOR horvátországi működése számos problémát vetett fel. Az
ENSZ határozat alapján a működését már áprilisban meg kellett volna kezdeni, de
a csapatok csak májusban érkeztek meg. Eközben a visszavonuló JNA nagy
mennyiségű fegyvert és lőszert adott át a horvátországi szerb félkatonai
egységeknek,208 amelyeket a Vance-terv alapján le kellett volna fegyverezni és
feloszlatni. Az UNPROFOR késlekedése időt adott a helyi szerbeknek arra, hogy a
nem szerb lakosságot elűzze a védett területekről, megakadályozva ezzel a
205

http://www.hic.hr/books/croatia-between/part-06.htm 2012. január 28.
Ibid., p27.
207
A szerb rendőrség azonban az ENSZ orra előtt hozzákezdett a nem szerb lakosság elűzéséhez. A
céjluk az volt, hogy etnikailag tiszta szektorokat hozzanak létre, amivel az elszakadásukat készítették
elő. (Hoge, p28.)
208
HOGE, p28.
206
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menekültek és kitelepítettek visszatérését. Az UNPROFOR jelenlétében állították
fel a horvátországi szerbek a saját állami intézményeiket. Az UNPROFOR képtelen
volt végrehajtani a Vance-tervet, valójában a civil lakosság elleni atrocitásokat
sem tudta megakadályozni.
1992 folyamán lehetetlen volt a horvátokat és a horvátországi szerbeket
tárgyalóasztalhoz ültetni. A horvát kormány a kisebbségi törvényt akarta
végrehajtani, a krajinai szerbek pedig különleges státuszt akartak, bár a Vanceterv megosztotta őket. Milan Babić, a Krajinai Szerb Köztársaság elnöke, nem
támogatta a Vance-féle rendezési tervet. A krajinai szerb parlament azonban az
1992. február 9-i glinai ülésén megszavazta, de a terv ratifikálásáról éles viták
folytak. A Babićot támogató képviselők nyomására a parlament a knini ülésén –
ahol nem volt jelen minden képviselő – úgy döntött, hogy a Vance-terv
elfogadásáról népszavazást ír ki. 1992. február 16-án a teljes parlament (az ún.
knini és glinai képviselők) felmentette tisztségéből Babićot és feloszlatta a
kormányt, majd négy nappal később az ún. Csonka Parlament Glinában
visszahelyezte hivatalába az elnököt is és a kormányt is. Február 20-tól kezdve
kettős hatalom jött létre Krajinában. Február 26-ra Borovo Seloba hívták össze a
parlamentet a „glinai” képviselők, ahol módosították Krajina alkotmányát,
amelyben kijelentették, hogy a Köztársaság három szerb régióból áll, majd új
kormányt alakítottak, és Goran Hadžićot választották meg Krajinai Szerb
Köztársaság elnökének.
1992. október 30-án a Boszniai Szerb Köztársaság és a Krajinai Szerb
Köztársaság parlamentjei a két köztársaság egyesítéséről döntöttek a Prijedorban
(Északnyugat-Bosznia) tartott ülésükön. A képviselők megegyeztek abban is,
hogy mindkét köztársaságban népszavazást tartanak a döntésről, majd ennek
sikere után választásokat rendeznek a közös alkotmányozó gyűlés felállításáról.
Áprilisban a két köztársaság parlamenti képviselői megállapodtak, hogy a közös
parlamentnek 164 képviselője lesz – 82-82 a két köztársaságból. A népszavazást
1993. június 19-20-án rendezték meg. A polgároknak arra kellett válaszolniuk,
hogy milyen politikai keretek között kívánnak élni:
•

szuverén Krajinai Szerb Köztársaságban,

•

az egyesült Boszniai és Krajinai Szerb Köztársaságban,
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•

vagy más szerb álamban.

A szavazók 98% a szuverén Krajinai Szerb Köztársaságot választotta, így a két
szerb tartomány egyesítése meghiúsult.
1993. január 22-én a horvát fegyveres erők támadást indítottak 209 a
stratégiai fontosságú Maslenica-híd, a Zadar melletti Zemunik reptér és a Peručagát elfoglalására. Pár nappal később az ENSZ BT a 802. számú határozatában210
ítélte el az akciót.
Július 16-i megegyezés értelmében a horvát kormány vállalta, hogy július
31-ig visszavonják erőiket a Krajinai Szerb Köztársaság területéről, amennyiben a
szerbek lehetővé teszik az utat a Maslenica-hídon át a Zemunik reptérhez. Két
nappal később Tuđman elnök maga nyitotta meg a Maslenica-hidat. Azonban a
horvát fél nem tartotta be a megállapodás ráeső részét, és a horvát erőket nem
vonták ki a megadott határidőig, ezért a krajinai szerbek tűz alá vették a hidat.
Négy nappal később Tuđman elnök sietett kijelenteni, hogy az egyezség már nem
érvényes. Krajinai Szerb Köztársaság miniszterelnöke – Đorđe Bjegović –
kijelentette, amennyiben a horvát fél teljesíti a megegyezés ráeső kötelezettségeit,
a krajinai szerbek hajlandók a tárgyalásokat folytatni a többi vitás kérdésről.
Mivel a fegyveres összecsapások tovább folytatódtak Horvátországban,
Thornvald Stoltenberg – a Jugoszlávia-konferencia egyik társelnöke –
felszólította Tuđman elnököt, hogy rendelje vissza erőit a szerblakta területekről,
aki ezt szeptember 12-én meg is tette. Októberben a Sabor alelnöke történelmi
kijelentést tett, amely esélyt adott a szerb-horvát megbékélésnek.

A horvátoknak le kell győzniük korlátaikat, és beleegyezni a horvátországi szerbek
autonómiájában, mely előfeltétele annak, hogy Horvátország visszaállítsa hatalmát az
elfoglalt területek felett.211

1993. november 2-án Oslóban titkos megbeszélések kezdődtek a Krajinai
Szerb Köztársaság és a Horvát Köztársaság képviselői között. A megbeszélések
elsősorban a harcok megszűntetéséről, a közlekedés és a gazdasági kapcsolatok
helyreállításáról folytak. A tárgyalások azonban sajnálatos módon megszakadtak
209

AHRENS, p142.
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http://www.unhcr.org/refworld/docid/3b00f15e1c.html 2012. január 28.
http://www.balkan-archive.org.yu/politics/chronology/chron93.html. 2005. július 18.
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– éppen abban a pillanatban, amikor szinte valamennyi problémát illetően sikerült
volna megegyezésre jutni – Tuđman elnök közbelépésének köszönhetően. Majd a
horvát elnök sietve kijelentette, hogy hajlandók teljes autonómiát adni a
szerbeknek Krajina déli részén Knin körzetében és északon Glina környékén, ahol
a szerbek egyébként is többségben vannak.
December 1-én az EBEÉ római ülésén az 53 tagállam külügyminiszterei a
záró dokumentumban kijelentették, hogy az UNPROFOR által védett területet
Krajinában vissza kell integrálni Horvátországba. Tuđman elnök tehát jól
taktikázott.

4.4.1. Az Egyesült Államok új elnökének új Európa-politikája
Időközben a nemzetközi politikában is alapvető változás állt be. A
konzervatív Bush-kormányzatot egy fiatalabb és energikusabb elnök követte, Bill
Clinton, aki nagyobb elkötelezettségek akart vállalni az európai ügyekben. A
demokrata Clinton-adminisztráció három alapelv köré építette fel Jugoszláviapolitikáját:
• Jugoszlávia utódállamainak területi integritása;
• a menekülteknek és kitelepítetteknek joga van visszatérni otthonaikba,
joga van visszakapni tulajdonaikat és joguk van biztonságban élni;
• igazságszolgáltatás a háború áldozatainak.
Ez a három alapelv áll az Egyesült Államok segítségével tető alá hozott
három szerződésnek a középpontjába: 1994-es washingtoni szerződés, amely
véget vetett a muszlim-horvát háborúnak, és létrehozta Bosznia-Hercegovina
Államszövetségét; a kelet-szlavóniai konfliktust lezáró Erdődi Szerződés (1995)
és a daytoni szerződés.
A

Clinton-adminisztráció

már

korábban

felismerte,

hogy

Horvátországnak döntő szerepe lehet a boszniai háború lezárásában. Charles
Redman és Peter Galbraith az Egyesült Államok különleges megbízottjai 1994.
február 17-én egy javaslatot nyújtottak át Tuđman horvát elnöknek. E javaslat
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szerint, amennyiben Horvátország eláll attól a követelésétől, hogy BoszniaHercegovinában önálló horvát államot hozzanak létre, akkor az Egyesült Államok
támogatni fog egy széleskörű hatolommegosztást a boszniai muszlim-horvát
föderációban, támogatni fogja Horvátország és a Nyugat közötti szorosabb
kapcsolatok kialakítását, és a Horvátországon belüli szerbek által megszállt
területek feletti vita feloldásában kedvező politikai megoldást fog támogatni.
Némi habozás után, Tuđman elnök elfogadta az amerikaiak javaslatát,
amelynek következtében drámai fordulat állt be Boszniában: a muszlim-horvát
harcok szinte azonnal abbamaradtak, és szövetség jött létre Horvátország, a
hercegovinai horvátok és a muzulmánok között. 18 hónap alatt a szövetség
visszaszerezte a szerbek által elfoglalt területek jó részét Horvátországban és
Bosznia-Hercegovinában, és kikövezte az utat az erdődi és a daytoni
békeszerződések számára.

4.4.2. A megoldás első szakasza: tűzszünet

1994. március 22-én újabb tárgyalások kezdődtek a horvátok és a
horvátországi szerbek képviselői között – ezúttal a zágrábi orosz követségen. A
tárgyalásokon részt vett Kai Ade ENSZ képviselő, Geert-Hinrich Ahrens az
Európai Unió részéről, valamint természetesen Vitalij Csurkin Oroszország külön
megbízottja, és Peter Galbraight az Egyesült Államok horvátországi követe. A
felek egy esetleges – immár sokadik – tűzszünetről és a harcoló felek
szétválasztásáról tárgyaltak. Március 30-án megszületett a tűzszüneti egyezmény,
melyet a horvát és a szerb képviselőkön kívül aláírta még az Unió képviselője, az
ENSZ-képviselő, és az UNPROFOR főparancsnoka, Bertrand de Lapprele is. A
tűzszünet 1994. április 4-én délelőtt 9-kor lépett hatályba. A feleket április 8-án
délelőtt 9-ig kellett szétválasztani. A nehéz fegyverzetet lőtávolon kívülre kellett
visszavonni és a frontvonal mentén néhány átkelőt meg kellett nyitni. A tűzszünet
betartását az UNPROFOR felügyelte.
1994. június 9-én a horvát és a krajinai szerb képviselők megállapodtak,
hogy június 16-17-én Plitvicén folytatják a tárgyalásokat. A horvátok azonban
nem érkeztek meg a tárgyalás színhelyére. Ezt azzal indokolták, hogy a szerb
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vezetés öt helyett csak két horvát újságírónak engedte meg, hogy a tárgyalásokról
tudósítson. A tárgyalások végül is augusztus 5-én kezdődtek Erdődön – a
gazdasági kapcsolatok helyreállításáról. Majd további három (október 14, 17.
Zágráb; november 3. Knin) alkalom után november 16-án sikerült elvi
megállapodásra jutni a Stoltenberg és Owen által javasolt Megegyezési tervezet a
gazdasági együttműködésről, mely megoldást javasolt a víz- és elektromosáramellátásról, a gázvezeték és a Zágráb-Belgrád főútvonal újra megnyitásáról. A
dokumentumot november 21-én kellett volna aláírni, ám ebben megakadályozta a
krajinai szerbeket az ENSZ BT 958-as határozata.212 E szerint az ENSZ
felhatalmazta a NATO-t légi hadműveletekre Bosznia-Hercegovina felett, melyet
ki lehetett terjeszteni Krajina fölé is. A NATO légitámadást intézett Udbina reptér
ellen is, mely teljesen felháborította a horvátországi szerbeket, akik ezek után
nem voltak hajlandók aláírnia megegyezést a horvátokkal.
November 26-án ismét Owennek és Stoltenbergnek kellett közbelépnie:
Belgrádban találkoztak Borislav Mikelićel, a krajinai szerbek miniszterelnökével.
A két politikus jóváhagyta a szerbek módosító javaslatait. Miután a szöveget
kijavították, mind a két fél aláírta a megegyezést. 213 Az egyezményben a felek
kikötötték, hogy tárgyalásokat fognak kezdeni a menekültek hazatéréséről, a
Zágráb-Okučani-Belgrád és a Zágráb-Knin-Split vasútvonalak, valamint a
Zágráb-Knin-Split főútvonal újra megnyitásáról. December 21-én – háromévi
szünet után – ismét megnyílt a Zágráb-Belgrád főútvonal. A horvát területen
húzódó részen a horvát rendőrség ügyel az általános és forgalmi biztonságra, míg
a Krajinai Szerb Köztársaságban lévő részen ezt a feladatot az UNPROFOR látta el.

4.4.3. Út az erdődi megegyezéshez
A horvát fél és a krajinai szerbek közti közvetítésre megalakult egy ún.
mini összekötőcsoport – a Z-4 – az Európai Unió, az Egyesült Államok,
Oroszország és a Jugoszlávia-konferencia képviselőiből. 1994 őszén Geert212

http://www.nato.int/ifor/un/u94119a.htm 2005. november 9.
Horvát részről Hrvoje Sarinić – a horvát delegáció vezetője – , szerb részről Borislav Mikelić
kományfő, David Owen, Thronvald Stoltenberg, a UNPROFOR főparancsnoka Pierre Peters, Joachim
Stutnagel az Európai Unió megfigyelői missziójának vezetője, Peter Galbrait az Egyesült Államok
horvátországi nagykövete és Vitalij Csurkin Oroszország különleges megbízottja.
213
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Hinrich Ahrens, az EU képviselője, az orosz nagykövet, Leonyid Kersztedziants
és Peter Galbraith, az Egyesült Államok képviselője előterjesztett egy javaslatot a
politikai rendezésre. A harmincöt oldalas – ún. Z-4 terv214 – dokumentumban
széleskörű önkormányzatot javasoltak a szerbek számára azokon a területeken,
ahol az 1991-es népszámláláskor többségben éltek. E szerint Krajinának saját
parlamentje és elnöke lenne, szerbek ellenőriznék a rendőrséget, kizárólagos
jogokat kapnának az olyan ügyek intézésében, mint az oktatás, kultúra,
környezetvédelem és a helyi gazdaság, és a terület jövedelme fölött szabadon
rendelkezhetnének. A nemzetközi mediátorok ezzel a tervezettel akarták
demonstrálni, hogy milyen mértékű önkormányzat lehetséges a horvátországi
szerbek számára, és ezzel akarták rávenni a szerb vezetőket, hogy vegyék
komolyan a tárgyalásokat. A tervet elküldték Tuđman elnöknek, és Milan
Martićnak, a Krajinai Szerb Köztársaság elnökének.
A tárgyalások akadozottan folytak, mert mindkét fél talált okot arra, hogy
kibúvót keressen. 1994. december 22-én Tuđman elnök kijelentette, hogy országa
semmisnek nyilvánítja az UNPROFOR mandátumát, amennyiben a krajinai szerbek
nem tartják be az ENSZ BT határozatait. 1995. január 30-án pedig a krajinai
szerbek jelentették ki, hogy nem tárgyalnak a rendezési tervről, amennyiben nem
kapnak garanciát arra, hogy az UNPROFOR március 31. után is Krajinában marad.
Ezután megkezdődött a kötélhúzás. A krajinai szerbek mindenáron el akarták
érni, hogy az ENSZ erők maradjanak a helyükön, Tuđman pedig már szeretett
volna megszabadulni tőlük, és az idő neki dolgozott, mivel március 31-én az
UNPROFOR mandátuma lejárt.
A patthelyzetből maga az ENSZ BT mutatott kiutat a 981. számú
határozatával.215 Az UNPROFOR alá három különálló katonai egységet osztottak,
melynek egyik része horvátországi mandátumot kapott: az ENSZ Bizalom
Helyreállítási Művelet Horvátországban, azaz UNCRO.216 A szervezetnek polgári
vezetője és saját katonai parancsnoka volt. Mind a három egység az ENSZ Főtitkár
Különleges megbízottja – Yasushi Akashi – és az UNPROFOR főparancsnoka –
Bernard Janvier tábornok – alá tartozott, akik főhadiszállása Zágrábban volt. Az
ENSZ BT 981. számú határozata217 szerint az UNCRO feladata az 1994. március 30214

http://www.scribd.com/doc/55481972/Plan-Z-4 2012. január 28.
http://www.unhcr.org/refworld/docid/3b00f15c0.html 2009. november 3.
216
United Nations Confidence Restoration Operation in Croatia
217
http://www.nato.int/ifor/un/u950331a.htm 2005. november 9.
215
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án kötött tűzszüneti egyezményben foglaltak teljesítése, az 1994. december 2-i
gazdasági egyezmény végrehajtásának elősegítése, a megfelelő BT határozatok
betartatása, és a határok ellenőrzése Horvátország és Jugoszlávia valamint
Horvátország és Bosznia-Hercegovina között.
… az UNCRO csupán átmeneti intézkedést jelent, melynek a fő feladata, hogy elősegítse
azon megállapodások végrehajtását, melyek a Horvát Köztársaság területi integritásával
egyezőek, és melyek garantálják Horvátország valamennyi közössége számára a biztonságot és a jogokat, tekintet nélkül arra, hogy többségben vagy kisebbségben élnek az
adott területen.218

Mindhárom egység mandátuma 1995. november 30-ban állapították meg,
mely egy újabb BT határozattal meghosszabbítható. A horvátok üdvözölték ezt a
megoldást, míg a krajinai szerbek számára ez a változtatás teljesen
elfogadhatatlan volt.
1995. május 1-én a horvát hadsereg támadást indított a szerb állások ellen
Nyugat-Szlavóniában (Villanás hadművelet) azzal az indokkal, hogy a ZágrábLipovac főútvonalat akarják ellenőrzésük alá vonni. A horvát miniszterelnök Nikica Valentić – szerint ez volt az első lépés, hogy az elfoglalt területeket
visszaintegrálják Horvátországba. Még ugyanezen a napon az ENSZ BT követelte,
hogy a horvát kormányzat azonnal állítsa le a hadműveleteket, és a tűzszüneti
megállapodás betartására szólította fel a feleket. Az Egyesült Államok nem
állította meg a horvátokat, mert úgy látták, hogy ez az egyetlen erő, amely
megakadályozhatja, hogy Bihać Srebrenica sorsára jusson.
Május

3-án

ENSZ

közvetítéssel

ismét

sikerült

egy

tűzszüneti

megállapodást tető alá hozni. Május 4-én az Európai Unió Tanácsa brüsszeli
ülésén elfogadott határozatában ítélte el a horvát katonai akciókat NyugatSzlavóniában. Az EU miniszterek kijelentették, hogy ez az akció befolyásolja
majd a későbbi horvát- EU kapcsolatokat.
Tuđman elnök a május 4-i TV beszédében gyakorlatilag megfenyegette a
krajinai szerbeket azzal, hogy ha nem teszik le a fegyvert, Horvátország tudni
fogja, hogy állítsa vissza a hatalmát a szerblakta területeken, melyre válaszul a
krajinai és boszniai szerbek is fenyegetéssel válaszoltak. Az ENSZ BT ismét
felszólította a szemben álló feleket, hogy haladéktalanul hagyjanak fel a
támadásokkal, valamint azt is követelte a horvát kormányzattól, hogy tartsa
218

http://www.balkan-archive.org.yu/politics/chronology/chron95.html. 2005. július 18.
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tiszteletben a horvátországi szerbek jogait. A horvát kormányzat a NyugatSzlavónia elleni támadással csak azt érte el, hogy a krajinai szerbek a boszniai
szerbekkel való azonnali egyesülés mellett döntöttek (1995. május 20.) Június 15én

a

boszniai

szerb

parlament

elfogadta

az

egyesülésről

szóló

alkotmánytervezetet.
A szerblakta területek elleni horvát támadások komoly zavart okoztak a
Krajinai Szerb Köztársaság kormányzatában. A politikusok egy emberként a
köztársaság elnökét – Milan Martićot – vádolták, akit fel is mentettek elnöki
tisztéből. Június 5-én a horvát hadsereg Krajina déli része ellen indított támadást.
Az erőviszonyokat mérlegelve a krajinai szerb vezetés meghátrált, augusztus 3-án
Milan Babić a krajinai szerbek miniszterelnöke Belgrádban kijelentette, hogy
hajlandók tárgyalásokat kezdeni a horvátokkal a válság politikai megoldásáról. A
tárgyalások alapjának a módosított Z-4 tervet tekintik, melynek része kell, hogy
legyen a gazdasági együttműködésről szóló megegyezés is.
Augusztus 3-án Genfben meg is kezdődtek a tárgyalások a horvátok és a
krajinai szerbek között az Owen-Stoltenberg javaslat alapján. A horvátok minden
pontba belekötöttek, ráadásul ragaszkodtak ahhoz, hogy a szövegbe szúrják be a
„megszállt területek békés integrálását Horvátországba” szakaszt. Augusztus 4-én
a horvát erők újabb támadást intéztek Knin térségében (Vihar hadművelet). 219
Körülbelül 180 ezer szerb menekült el az előrenyomuló horvát hadsereg elől.
Augusztus 10-én az ENSZ BT az 1009. számú határozatában ítélte el a horvát
hadműveleteket:

[A Biztonsági Tanács] határozottan elítéli a Horvát Köztársaság Kormány által 1995.
augusztus 4-én indított széleskörű katonai offenzívát, amellyel kiszélesítette a konfliktust és további támadásokat idézhet elő ….220

Augusztus második hetétől a szerbek már csak Kelet-Szlavóniát tartották
ellenőrzésük alatt. Ráadásul a NATO is krajinai szerb célpontokat támadott,
melyet azzal magyaráztak, hogy szerb fegyvereket irányítottak NATO gépekre.
Carl Bildt, a Nemzetközi Jugoszlávia-konferencia egyik társelnöke
szerint a horvát akciót azonnal el kell ítélni. A támadást ugyanakkor bűntettnek
219
220

AHRENS, p173.

http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N95/236/99/PDF/N9523699.pdf?OpenElement
2012. január 28.
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minősítette, mivel az éppen akkor történt, amikor a krajinai szerbek kifejezték
kompromisszumkészségüket. A társelnök személyesen Tuđman elnököt tette
felelőssé. Bildt hozzátette, hogy ezzel a támadással egy újabb humanitárius
katasztrófát idézhetnek elő a horvátok. Milošević Belgrádban Thorvald
Stoltenberggel

tárgyalt,

és

kifejezte

abbéli

aggályát,

hogy

a

harcok

továbbterjedhetnek, és veszélyeztetik a teljes térség biztonságát. Az ENSZ
Főtitkár, az Egyesült Államok külügyminisztériumának szóvivője, az orosz
külügyminiszter szinte egy emberként ítélték el a horvátok katonai akcióját.
Radovan Karadzić is azonnal reagált: megbízta Ratko Mladićot, hogy
dolgozza ki Krajinai és a Boszniai Szerb Köztársaság védelmének tervét.
Augusztus 5-én a krajinai szerb katonai és politikai vezetés elhagyta Knint, majd
a következő nap mintegy 150 ezer szerb menekült indult útnak a Boszniai Szerb
Köztársaságba.
Augusztus 5-én Javier Solana átnyújtotta a horvát külügyminiszternek –
Mate Granićnak – Spanyolország és az Európai Unió elítélő nyilatkozatát a
krajinai horvát támadások miatt.
Október 3-án Stoltenberg és Peter Galbraight tárgyalóasztalhoz ültette
Horvátország és Kelet-Szlavónia221 képviselőit. A felek megegyeztek egy
átmeneti időszakban, amely alatt átmeneti kormányzatot állítanak fel, tagjai a
horvát kormányzat, a helyi szerbek, a horvát menekültek és a nemzeti
kisebbségek érdekeit képviselik. Nemzetközi erők fogják biztosítani a békét és a
végrehajtást,

és

a

területet

demilitarizálják.

Minden

személy

horvát

állampolgárságot kap – tekintet nélkül etnikai hovatartozására. Mindenkinek joga
van visszatérni a szülőföldjére, visszakapni vagyonát, de legalábbis kárpótlásért
folyamodni. A tárgyalások október 23-24-én Eszéken folytatódtak, ám ekkor még
nem sikerült eredményt elérni. Október 27-28-án a tárgyaló felek Erdődön
találkoztak. Az egyezmény szövegének módosítását, melyet Stoltenberg és
Galbraight javasoltak, a szerb fél utasította vissza azzal, hogy számukra az
azonnali és feltétel nélküli visszaintegrálódás Horvátországba elfogadhatatlan.
221

Kelet-Szlavónia valaha virágzó régiónak számított, amely gazdag olajban, fejlett mezőgazdasággal
és iparral rendelkezett. Az itt élő lakosságnak csak mintegy 10%-a volt horvát. Krajinából és NyugatSzlavóniából ide menekült az ottani szerb lakosság. sokkal több érzelmi erővel bírt a horvátok számára,
mint Krajina. A háború előtt a horvátok csekély mértékben, de többségben éltek ezen az etnikailag
kevert területen. 1991 folyamán majdnem teljes mértékben elűzték őket. A szerbek és a horvátok
mellett magyarok, szlovákok protestánsok, csehek és romák is éltek itt. A régió legnagyobb városa,
Vukovár, 1991-ben két hónapig állt ellen és a horvátországi szerb agresszió jelképévé vált.
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November

2-án

Warren

Christopher,

az

Egyesült

Államok

külügyminisztere külön-külön tárgyalt Tuđmannal és Miloševićel Daytonban. A
közös nyilatkozatukban kijelentették, hogy a két ország közötti kapcsolatok
normalizálásának egyik feltétele a horvátországi szerbek és a horvát kormány
közötti békés megegyezés. A két államfő felkérte Peter Galbraightot és Thorvald
Stoltenberget, hogy térjenek vissza a régióba és folytassák a közvetítői munkát a
tárgyalásokban. November 4-én Stoltenberg és Galbraight is tárgyalt Erdődön a
kelet-szlavóniai szerb és horvát képviselőkkel. A tárgyalók célja az volt, hogy a
horvátországi szerbek és horvátok végre megegyezésre jussanak abban, hogy
Kelet-Szlavóniát visszaintegrálhassák Horvátországba úgy, hogy a szerbek
széleskörű autonómiát kapnak és az otthonaikat elhagyni kényszerült horvát
lakosság is biztonságban visszatérhessen.
A legnehezebb célnak a szerb autonómia kérdése bizonyult. A másik
oldalon a horvátok számára csak egy nagyon korlátozott autonómia volt
elképzelhető. Tehát az ún. Z-4 tervhez222 csak a nemzetközi közösség
ragaszkodott. A rendezési terv első változatában Galbraith csökkentett autonómiát
javasolt a szerbeknek azokon a településeken, ahol többségben vannak. Ez a
változat azonban sohasem jutott el a szerb félhez, mivel a horvát tárgyaló, Hrvoje
Sarinic, diplomáciai jegyzékben tudatta a nemzetközi közösséggel, hogy
Horvátország katonai megoldást tervez a kelet-szlavóniai probléma megoldására.
1995. szeptember végére a horvátországi szerbek tulajdonképpen
magukra maradtak. Milošević már nem nyújtott katonai segítséget, amivel
megfosztotta a horvátországi szerbeket a legfőbb ütőkártyájuktól, viszont
továbbra is ellátta a szerbeket utasításokkal, akiket még ez sem tántorított el,
továbbra is passzívnak mutatkoztak a megoldás megtalálásában.
Október 3-n Stoltenberg és Galbraith elérte, hogy a horvátok és a szerbek
egyezségre jussanak. E szerint a kérdéses területet egy átmeneti időszakban egy
nemzetközi hatóság fogja kormányozni, melynek a munkáját megfelelő katonai
erő segíti, szerb és horvát rendőrökből álló rendfenntartó szervezetet fognak
felállítani, helyi választásokat fognak tartani az átmeneti időszak végén. Mindkét
fél egyetértett abban, hogy a menekültek és a kitelepítettek számára biztosítani
kell az otthonaikhoz való jogot, tulajdonukat vissza kell kapniuk, valamint
222

A nemzetközi közösség tervét, amely széleskörű autonómiát biztosított volna a horvátországi
szerbeknek, a horvát sajtó nevezte el Z-4 tervnek.
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kártalanítani kell azokat, akiknek a tulajdona nem visszatéríthető. Ezek az
alapelvek minden az otthonaikat elhagyni kényszerülő szerb illetve horvát lakosra
érvényes. Az emberi jogi rendelkezések képezték az egyezmény gerincét. A cél
az volt, hogy Kelet-Szlavónia többnemzetiségű jellegét visszaállítsák.
A szerb tárgyalók, akik közül sokan még azelőtt hagyták el KeletSzlavóniát, hogy a horvát kormány visszaállította volna a hatalmát, szinte semmi
érdeklődést nem mutattak a rendelkezések iránt. Az emberjogi rendelkezéseket a
nemzetközi tárgyalók minden egyes tervezetbe következetesen beleírtak, és
ragaszkodtak ahhoz, hogy a horvát kormány azokat elfogadja. Stoltenberg és
Galbraith a kelet-szlavóniai rendezést le akarta zárni a november 1-én kezdődő
daytoni tárgyalások előtt, Milošević azonban a kérdést taktikai okokból egyelőre
nyitva akarta hagyni. Végül is a kérdést Daytonban rendezték, akkor már Warren
Christopher, egykori amerikai külügyminiszter segítségével. A probléma az
átmeneti idő hossza volt: a szerbek kétéves a horvátok egyéves átmeneti
időszakot akartak. A kompromisszum szerint egy éves átmeneti szakaszban
állapodtak meg, amelyet újabb egy évre meg lehetett hosszabbítani.
A

megegyezés

végső

szövege

tulajdonképpen

az

október

3-i

megállapodás szövege volt, amelyet a horvátországi szerbek nevében Erdődön
írtak alá, a horvátok pedig Zágrábban 1995. november 12-én.223
Miután világossá vált, hogy Kelet-Szlavónia Horvátországban marad, a
horvátországi szerbek kénytelenek voltak elfogadni a szerződés pontjait. A
szerződés tartalma – a megvalósításra biztosított elegendő idő, a választások, az
emberi jogok betartása, stb. – megnyugtatta a helyi lakosságot. A horvát
kormányzat pozitív hozzáállása illetve szavahihetősége szintén elősegítette a
megegyezést.
A kelet-szlavóniai rendezés nem különíthető el a többi horvátországi
szerb helyzetének normalizálásától. Az 1991 és 1993 között a horvát offenzívák
következtében mintegy 300 ezer szerb menekült el Nyugat-Szlavóniából és
Krajinából. A Vihar hadművelet után, a horvát kormány arra az álláspontra
helyezkedett, hogy a szerbek „önként” hagyták el otthonaikat, és ezzel feladták
horvátországi állampolgárságukat. Majd törvény született arról, hogy akik 90
napon belül nem követelik vissza tulajdonaikat, azok elvesztik azt. Az elmenekült
223

http://www.usip.org/files/file/resources/collections/peace_agreements/croatia_erdut_11121995.pdf
2010. november 28.
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szerbek számára nem volt lehetséges, hogy ezt a követelést benyújtsák. Ezek a
lépések ellenkeztek egy sor nemzetközi emberjogi szerződéssel, amelyeket
Horvátország is aláírt. A Clinton-adminisztráció nyomást gyakorolt a horvát
kormányzatra, hogy a nemzetközi jogba ütköző törvényeket semmisítse meg és
tegye lehetővé a szerbek visszatérését. 1995 decemberében a horvát kormányzat
visszavonta a szerbek vagyonának elkobzását lehetővé tevő törvényt. 1997-ben,
hosszas egyeztetések után Tuđman elnök végre beleegyezett a szerbek
visszatérésébe azzal a feltétellel, hogy azok elfogadják a horvátországi
állampolgársággal járó jogokat és kötelezettségeket. Az Erdődön aláírt
megállapodás az első lépés volt Horvátország számára, hogy feladja az etnikailag
tiszta állam tervét.

4.4.4. Az erdődi szerződés tartalma

November

12-én

végre

megszületett

Erdődön

a

Megegyezés

Szlavóniáról, Baranyáról és a Nyugat-Szerémségről.224 A végleges szöveg 14
pontját három részre lehet osztani. Az első 5 pont az ideiglenes kormányzat
(UNTAES) felállításáról és feladatairól rendelkezik. Az egyezmény értelmében az
ideiglenes kormányzat mandátuma 12 hónapra szólt, amit újabb 12 hónapra meg
lehetett hosszabbítani. A kormány – Jacques Paul Klein vezetésével – 1996.
január 15-én kezdte meg munkáját, amit a hosszabbítás után 1998. január 15-én
fejezett be. Klein munkáját a 17 civil tisztviselő mellett 5000 fős nemzetközi
katonai erő is segítette. Ezen kívül 455 fős ENSZ rendőri erő (UNCIVPOL),225 100
fő ENSZ katonai megfigyelő, 41 fős nemzetközi határmegfigyelő mellett még
további 700 civil szakember. Az ideiglenes kormányzat 1996. június 20-ra
demilitarizálta a térséget: a szerb katonai és félkatonai szervezeteket feloszlatták,
a

nehézfegyvereket

eltávolították;

újra

lehetővé

tették

a

szállítást,

kommunikációt, megindult a nemzetközi busz és vasúti közlekedés.

224

Basic Agreement on the Region of Eastern Slavonia, Baranja, and Western Smirnium. In:
http://www.usip.org/library/pa/croatia/croatia_erdut-1112195 2005. február 2. Milan Milanović
írta alá szerb részről, és Hrvoje Sarinić horvát részről.
225
UNCIVPOL = United Nations Civilian Police azaz ENSZ Polgári Rendfenntartó Erők.
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A következő 5 pont a menekültek jogaival foglalkozik. A gyakorlatban a
legnehezebb a szerb közösség visszaintegrálása volt. Hiába rendelkezett az erdődi
egyezmény arról, hogy az emberi és az alapvető szabadságjogokat biztosítani kell
a régióban, hogy mindenkinek joga van visszatérni otthonába, visszakapni
tulajdonát vagy kárpótolni kell a vissza nem adható tulajdonáért, illetve
támogatást kell kapnia a károk helyreállítására tekintet nélkül etnikai
hovatartozására, a horvát hatóságok adminisztratív eszközökkel igyekezték
megakadályozni a menekültek visszatérését. Az 1991-95 közötti horvátországi
háború alatt mintegy 300-350 ezer szerb hagyta el Horvátországot, de 2005-ig
csupán 115 ezren tértek vissza. Ez a szám annak ellenére alacsony, hogy Tuđman
halála után (1999) az új horvát vezetés az Európai Unió felé fordult, így
alapvetően változtatni kellett a horvátországi szerbekkel kapcsolatos politikáján.
A horvát hatóságok több pénzt áldoztak a szerblakta területek rekonstrukciójára,
ösztönözték a szerbek visszatelepülését, akik visszakaphatták tulajdonaikat. A
horvát lakosság azonban gyanakvással kezelte a visszatérő szerbeket. Hosszú
ideig előfordulnak etnikai alapú atrocitások, amelyeket a hatóságok rendre
elítéltek, de bírósági tárgyalás ritkán követte ezeket az eseményeket. Az
igazságszolgáltatásban folytatódott a szerb lakosság diszkriminációja, a szerbek
alulreprezentáltak mind kormányzati szinten mind a helyi adminisztrációban,
vagy a rendőrség sorai között.
2005 januárjában Szerbia-Montenegró, Horvátország és BoszniaHercegovina háromoldalú szerződésben egyezett meg arról, hogy 2006 végéig
minden

menekültet

vissza

kell

telepíteni

eredeti

lakóhelyére.

A

menekültprobléma hosszú ideig súlyos gondot fog jelenteni mindhárom ország
kormányzata számára, hiszen az ő körükben a legmagasabb a munkanélküliség és
folyamatosan kiszolgáltatott helyzetben vannak, mind a többségi kormányzatnak
mind a szélsőséges irányzatoknak.
1997. június 19-én Zágrábban megalakult a horvátországi Szerb Nemzeti
Tanács (SZNT) az erdődi szerződés 9. pontja alapján. A SZNT politikai, kulturális
és humanitárius testület, mely a következő célokat tűzte ki:
•

a szerb közösség visszaintegrálásának segítése;
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•

biztosítani a horvátországi szerbek polgári, szociális, kulturális,
politikai és gazdasági jogait; az etnikai, kulturális, nyelvi és vallási
identitásának védelme;

•

segíteni a szerb menekültek visszatérését;

•

elősegíteni a szerb és horvát közösség között a megbékélést;
valamint a

•

párbeszéd visszaállítását a szerb és horvát testületek, intézmények
és szervezetek között.

Az erdődi szerződés utolsó négy pontja rendelkezik a helyhatósági
választások megtartásáról, amely 1997. április 13-án megtörtént. A választásokat
EBESZ és ENSZ megfigyelők jelenlétében tartották. Az egyezmény értelmében a
Horvát Köztársaság kormányzatának együtt kellett működnie az ideiglenes
kormányzattal és a nemzetközi erőkkel. A horvát kormánynak jóvá kellett
hagynia a nemzetközi megfigyelők jelenlétét a kérdéses régióban, és biztosítania
kellett a már meglévő határátkelőhelyeken történő szabad mozgást. Az ideiglenes
kormányzat szorosan együttműködött az ICTY-vel és 1997. június 17-én
letartóztatták Slavko Dokmanovićot, aki részt vett az ovčarai mészárlásban, ahol
200 horvát hadifoglyot gyilkoltak meg. Az egyezmény akkor lépett hatályban,
amikor azt az ENSZ BT határozata jóváhagyta. Az erről szóló 1023-as ENSZ
határozat226 1995. november 22-én született meg.

4.5. Összegzés
Hosszú út vezetett a káoszba süllyedő volt jugoszláv tagköztársaság és az
Európai Uniós csatlakozási tárgyalások megindulásáig. Az eltelt 15 évet három fő
szakaszra lehet bontani:

226

1.

1991-95 a felbomlás évei;

2.

1995-2000 átmeneti időszak;
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3.

Unióval való viszony rendezése.

A felbomlás éveiben az Európai Közösség – illetve 1993-tól az Unió –
részvétele a délszláv állam felbomlásában meglehetősen ellentmondásos. Merev
ragaszkodás Jugoszlávia fenntartásához jellemezte az európai diplomáciát, míg a
másik oldalon – illetve a másik két oldalon – a felek az állam felosztásán
munkálkodtak. Az Unió reakcióját onnan kell megítélnünk, hogy a kétpólusú
világrend felbomlásával a legfontosabb nemzetközi kérdés a Szovjetunió
magatartása volt. Nyugat-Európa számára egy ideig kiszámíthatatlannak tűnt,
hogy a vasfüggöny leomlását Moszkva véglegesnek tekinti-e vagy sem. Egy ideig
bizonytalan volt a korábbi szocialista államokban, hogy a demokratizálódási
folyamat tartós marad-e vagy van esély a visszarendeződésre. Megzavarhatta az
európai diplomatákat az is, hogy Csehszlovákia – bár békés úton de – kettévált. A
határok megváltozatásának engedélyezése beláthatatlan folyamatokat indíthatott
volna el. Az európai diplomácia számára hosszú időre volt szükség, hogy
felismerje Tito Jugoszláviájának nincs jövője. Bár a felbomlási folyamatban az
Unió politikusai igyekeztek meghatározó szerepet játszani, a tömegmészárlásokat
és egyéb az elsősorban a civil lakossággal szemben elkövetett erőszaknak nem
tudták elejét venni.
Németország fontos szerepet játszott abban, hogy Horvátország – és
mellette Szlovénia – függetlenségét végül is elismerte a nemzetközi közösség. A
németek azonban nem tudtak hatékonyabb segítséget nyújtani, hiszen elég
gondjuk akadt a volt szocialista német állam integrálásával.
Úgy tűnik, hogy az európai politikusok gondolkodását nagymértékben
meghatározta a modernkori történelemből jól ismert „a Balkán Európa
puskaporos hordója” szlogen. Az Unió beavatkozását nagymértékben motiválta
egy regionális háború kitörésének veszélye, azonban nem voltak meg a megfelelő
eszközei a hatékony beavatkozáshoz. A kormányközi szinten működő kül- és
biztonságpolitika a délszláv háborúban gyakorlatilag megbukott. A tagállamok
különutas külpolitikája még ma is nagymértékben akadályozza a térségben a
hosszú

távú

rendezés

lehetőségét.

Németország

–

a

jelentős

horvát

vendégmunkások jelenléte miatt – támogatta Horvátország függetlenségét.
Tovább azonban Berlin sem gondolkodott, és sem a német, sem az európai
politikusokat nem nagyon érdekelte a többi tagköztársaság sorsa.
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Az 1990-es években az Unióban nem alakult ki egy egységes Balkánkép, azaz a politikusok nem gondolták át, hogy milyen Délkelet-Európára volna
szüksége Európának, és ez megfelel-e az ott lakóknak. A délszláv kérdés
megoldására összehívott nemzetközi konferencián is lassan haladtak a
tárgyalások: sem az Unió mint egység, sem az egyes feladatokat magára vállaló
tagállamok nem tudtak hatékonyan közreműködni a válság rendezésében. Ezért
nem meglepő, hogy egy külső hatalomnak – nevezetesen az Egyesült Államoknak
kellett beavatkoznia az európai ügyekbe – immáron sokadszor. Daytonnal egy
nehéz korszak zárult le mindkét fél számára. Horvátország végre nekiláthatott a
független nemzetállama megszervezéséhez. Az Unió pedig minden figyelmét az
intézményi átalakításnak szentelhette, illetve a bővítés következő körének
meghatározásával volt elfoglalva.
2000-ben végre találkoztak Horvátország és az Európai Unió érdekei.
Zágráb hajlandónak mutatkozott olyan intézkedések meghozatalára, amely
megnyitotta az utat az állam uniós csatlakozásához. A másik oldalon az Unió is
fogadóképessé

vált

a

második

volt

jugoszláv

tagállam

Horvátország számára vitathatatlanul új korszak kezdődött.

befogadására.
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5. Bosznia-Hercegovina

Bosznia-Hercegovina

tulajdonképpen

belecsöppent

a

függetlenségbe.

A

tagköztársaság elnöke, Alija Izetbegović, a macedón Kiro Gligorovval
megpróbált egy olyan alternatívát kidolgozni a délszláv állam számára, amelynek
elfogadása megakadályozhatta volna a széthullást. Mint láttuk, a két nyugati
tagköztársaság semmilyen más megoldást nem volt hajlandó elfogadni, csak a
függetlenséget. Ezzel először is háborúba keverték magukat, majd a fegyveres
konfliktust „továbbpasszolták” Boszniába.

5.1. A felbomlás évei
Az 1991-es népszámlálási adatok alapján a három domináns nemzetiség
közül egyik sem alkotott abszolút többséget. A lakosság 44% bosnyák (muzulmán
vallású délszláv népesség), 31% szerb és 17% horvát volt. A fennmaradó 8%-on
osztoztak azok, akik jugoszlávnak vallották magukat, de idesorolandók a
kisebbségek: a törökök, az albánok és a romák. A lakosság fent leírt
összetételének alakulását két tényező befolyásolta. Az egyik a bosnyákok körében
tapasztalható magasabb születési arány, a másik pedig a gazdasági migráció. A
horvát és szerb munkavállalók egy része Németországban vagy Nyugat-Európa
más államaiban dolgoztak vendégmunkásként. A hazatérésük után főleg a saját
tagköztársaságukban telepedtek le. A bosnyákok közül jóval kevesebben mentek
külföldre dolgozni, ők inkább Bosznia-Hercegovina városaiba költöztek.227
1991-ig Bosznia-Hercegovina viszonylag békés tartománynak számított.
Az 1990-ben a három nemzet választási szövetsége megakadályozta a reform
kommunisták hatalomra kerülését. Ez a szövetség azonban 1991. október 15-én
felbomlott, amikor a boszniai parlament megszavazta a tagköztársaság
függetlenségét. A szavazáson csak a horvátok és a bosnyákok vettek részt, mivel
227

AHRENS, pp199-200.
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a szerb képviselők elhagyták az üléstermet, és külön szerb parlamentté alakultak
át. A boszniai szerbek a saját népszavazásukon (1991. november 9-10.) a
Jugoszláviában maradás mellett döntöttek, majd 1992. január 10-én a szerb
autonóm körzetekből létrehozták a Boszniai Szerb Köztársaságot. Az új miniállam elnökének Radovan Karadžićot választották meg. Február 28-ra
megalkották saját alkotmányukat, amelynek 3. cikke alapján a boszniai szerbek
állama része a Jugoszláv Föderációnak. Az alkotmány 4. cikke viszont nyitva
hagyta az utat Bosznia felé is, azaz a boszniai szerb állam szabadon létesíthet
kapcsolatokat Bosznia államalkotó részeivel. A boszniai szerbek hivatalosan
1992. április 7-én kiáltották ki a függetlenségüket. Valamivel korábban, 1991
novemberében a boszniai horvátok is megalakították saját mini-államukat
Herceg-Boszna néven.228
A boszniai válság elmélyülésére 1991 nyarán már utaltak jelek, ilyenek
voltak pl. Nagy-Szerbia tervekről szóló beszámolók, montenegrói tartalékos
katonák betörése Bosznia-Hercegovina területére; vagy az a tény, hogy a boszniai
szerbek megszervezték a saját autonóm körzeteiket,229 illetve a bosnyákok
ellenálltak a JNA mozgósításának. A Carrington-konferencia passzívnak
mutatkozott a boszniai események iránt még annak ellenére is, hogy számos
politikus

figyelmezette

a

mediátorokat

a

közelgő

veszélyekre.

1991

szeptemberében az Egyesült Államok kérte szövetségeseit, hogy ne ismerjék el
Szlovénia és Horvátország függetlenségét, mert a válság továbbgyűrűzhet
Bosznia-Hercegovinára. Ezzel párhuzamosan Alija Izetbegović elnök kért EK
megfigyelőket a Hágában ülésező konferencián, a jugoszláviai német nagykövet
figyelmeztetett arra, hogy Bosznia-Hercegovina ismét puskaporos hordóvá válhat.
Mire a háború 1992 márciusában kitört Bosznia-Hercegovinában, már minden
érdekelt fél megegyezett annak felosztásában: 1991 márciusában Milošević és
Tuđman Karađorđevoban,230 1992 májusában Radovan Karadžić és Mate Boban –
a boszniai horvátok vezére – Grazban.
1992. január 11-én a Badinter-bizottság kiadta 2. számú, Jugoszláviáról
szóló Állásfoglalását,231 melyben leszögezték, hogy Bosznia-Hercegovina,
228
229

RADAN, p191.

1991 szeptember 12-19 között négy szerb autonóm régiót hoztak létre, és felvetették annak
lehetőségét is, hogy nyissanak egy folyosót, amely e területeket összeköti a horvátországi Krajinával.
230
http://www.rfer1.org/newsline!4-see.asp 2004. február 2.
231
No. 152. OPINION NO. 2 OF THE ARBITRATION COMMISSION OF THE PEACE CONFERENCE ON
YUGOSLAVIA. Paris, 11 January 1992. In: Yugoslavia through documents: from its dissolution to the
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valamint Horvátország szerb lakossága kisebbségi jogait tiszteletben kell tartani a
nemzetközi jog, és az 1991. november 4-én a Carrington-konferencián elfogadott
egyezmény alapján, amely betartását Bosznia-Hercegovina és Horvátország is
vállalta. Ezen túlmenően, a köztársaságoknak figyelembe kell vennie a
kisebbségek emberi és alapvető szabadságjogait.

Az 1966-os két Nemzetközi Szerződés az emberi jogokról első paragrafusa megállapítja, hogy az önrendelkezési jog alapelve az emberi jogokat védelmezi. E jog alapján
minden egyén megválaszthatja, hogy melyik etnikai, vallási vagy nyelvi közösséghez
kíván tartozni. A Bizottság álláspontja szerint csak egy következménye lehet ennek az
alapelvnek Bosznia-Hercegovina és Horvátország szerb lakossága számára, ha jogaikat
a köztársaságok közötti egyezményben rögzítik.232

1991 decemberében Jugoszlávia egy újabb kérdést intézett a Badinterbizottsághoz: a tagköztársaságok közötti (belső) határ tekinthető-e nemzetközi
határnak. A bizottság a következő alapelveket határozta meg a válaszában:233

A külső határok megállapításakor az eredménynek összhangban kell lennie az ENSZ
Alapokmánnyal, a Helsinki Záróokmánnyal, az ENSZ Közgyűlés 2625. számú (XXV)
határozatával, és az 1978-as Bécsi Konvencióval. A határokat a köztársaságok között
csak megegyezés útján lehet megváltoztatni. Hacsak másképpen nem döntenek a felek,
a korábbi közigazgatási határok tekintendőek nemzetközi határoknak. (kiemelés tőlem)

A jugoszláv, illetve szerb felfogás szerint, a köztársaságok közötti
határok csak közigazgatási szempontból tekinthetőek határoknak és azokat
semmiképpen nem lehet nemzetközi határokként értelmezni. Ezzel ugyanis nem
támasztható alá a „minden szerbet egy államban” program. A szerbek nem
ismerhették el a határokat azért sem, mert ezzel „zöld utat” adtak volna annak,
hogy a szerbség egy része kisebbségi létbe kerüljön.
Közben az Izetbegović-kormányzat Bosznia-Hercegovina elismerését
kérte az Európai Közösségtől (1991. december 23.), amely rögtön el is utasította a
kérés teljesítését. Az Európai Közösség a döntését a következőkben indokolta:234
A függetlenségről még nem tartottak népszavazást Bosznia-Hercegovinában,
A boszniai szerbek 1991. november 10-én rendezett népszavazáson úgy döntöttek, hogy
peace settlement. SNEZANA TRIFUNOVSKA (ed.) Gravenhage: Nijhoff, 1994. pp474-475.
232
Ibid. 3. pont, p475.
233
No. 153. OPINION NO. 3 OF THE ARBITRATION COMMISSION OF THE PEACE CONFERENCE ON
YUGOSLAVIA. Paris, January 11 1992. In: ibid. pp479-480.
234
No. 154. OPINION NO. 4 ON INTERNATIONAL RECOGNITION OF THE SOCIALIST REPUBLIC OF BOSNIA
AND HERZEGOVINA BY THE EUROPEAN COMMUNITY AND ITS MEMBER STATES. Paris, 11 January
1992. In. Ibid. pp486-488.
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a délszláv államban kívánnak maradni,
A decemberi határozatukban kijelentették, hogy ha a muzulmán-horvát közösség úgy
dönt, hogy megváltoztatja viszonyát a jugoszláv állammal, akkor ők megalakítják Bosznia-Hercegovina Szerb Köztársaságát, mely 1992. január 9-én megtörtént.

A Badinter-bizottság az állásfoglalásában tehát azért utasította el a
bosnyák állam elismerését, mert a három közösség nem állt maradéktalanul a terv
mellett. Viszont nyitva hagyták a kaput arra az esetre, ha a szerbek mégis
meggondolnák magukat és egy népszavazáson a függetlenség mellett döntenének.
A boszniai kormányzat 1992. február 29. és március 1. között rendezte meg a
szükséges népszavazást, amit a szerbek – mint ez várható volt – bojkottáltak. A
résztvevő muzulmánok és horvátok a függetlenség mellett döntöttek. Ezek után
nemzetközi közvetítéssel tárgyalások kezdődtek a három nemzet képviselői
között az új Bosznia-Hercegovina belső berendezkedéséről. 1992. március 18-án
elvi megegyezés született Bosznia kantonizálásáról.

5.1.1. A Cutileiro-terv következményei

1992 januárjától Portugália töltötte be az EK soros elnökségét. Ekkor már
nem volt kétséges, hogy Bosznia-Hercegovina függetlenségének elismerése rövid
időn belül megtörténik. José Cutileiro portugál külügyminiszter alkotmányos
rendezéssel akarta a háború kitörését megakadályozni. Az általa kidolgozott
rendezési terv új koncepciót vezetett be: az etnikai alapon történő területi
felosztást.235 Lord Carrington és José Cutileiro szövetségi alapokra helyezték az
államot, a központi kormányzattal szemben a szövetségi kormányzatok kaptak
volna nagyobb önállóságot.236 Carrington és Cutileiro abból indultak ki, hogy
Bosznia-Hercegovina három alkotóegységből áll, mely nemzeti alapelveken,
valamint gazdasági, földrajzi és egyéb feltételeken alapul. A felek elfogadják
Bosznia-Hercegovina meglévő határait, valamint megállapodnak abban, hogy
sem a központi (szövetségi) kormányzat, sem a szövetségi egységek nem
támogatják más szomszédos államok területi követeléseit. Az új alkotmánynak a
következő alapelveket kell majd deklarálnia:
235
236
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• emberi jogok betartása,
• általános és egyenlő választójog biztosítása,
• az állam világi és
• minden polgára szabadon gyakorolhatja vallását.
A szövetségi országgyűlést kétkamarásra tervezték. Az állampolgárok
kamaráját közvetlenül választott képviselők alkotnák, míg az államalkotó
egységek kamaráját az egyenlő képviselet elve alapján választanák. Az
államigazgatásban, az igazságszolgáltatásban az alkalmazottak nemzetiségi
megoszlásának tükröznie kellene az állam nemzetiségi megoszlását. Egy speciális
testület feladata lenne az állam és az államalkotó egységek közötti vitás ügyek
rendezése. Egy különleges munkacsoport feladata lenne az államalkotó egységek
területének megállapítása, összesen hét kantoné. E szerint a szerbek és a
muzulmánok rendelkeznének a köztársaság 44-44%-val, a horvátok pedig 12%-ot
kapnának. Mindegyik egységnek lenne saját parlamentje és kormánya. 1992.
február 23-án Lisszabonban Mate Boban és Radovan Karadžić elfogadták a tervet
– Izetbegović viszont kijelentette, hogy csak az EK nyomására írja azt alá. Egy
hónappal később (1992. március 27.) azonban visszavonta az aláírását, miután
Szarajevóban megbeszéléseket folytatott az amerikai nagykövettel, Warren
Zimmermannal. Izetbegović független Bosznia-Hercegovinát akart, és úgy tűnik,
hogy sikerült megnyernie ehhez az Egyesült Államok jóváhagyását. 237 Március
28-án a boszniai szerbek deklarálták függetlenségüket.
Az Egyesült Államok támogatásával Bosznia-Hercegovina kivált
Jugoszláviából és 1992. április 6-án az Európai Közösség elismerése
függetlenségét.

237
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Az Európai Közösség és Tagállamai úgy döntöttek, hogy 1992. április 7-től BoszniaHercegovinát független államnak ismeri el. Az erre vonatkozó intézkedéseket nemzeti
szinten is meg fogják erősíteni a nemzetközi gyakorlatnak megfelelően. Az Európai
Közösség és Tagállamai arról is döntöttek, hogy az elismerést kiterjesztik a Szerb
Köztársaságra is. Az elnökséget, a Bizottságot és a Jugoszlávia-konferencia elnökét
felkérik, hogy vitassák meg a szerbiai hatóságokkal a körülményeket e határozat
végrehajtása érdekében, az Európai Közösség és a Tagállamaival kialakított
alapelveknek megfelelően. Az Európai Közösség és tagállamai értesültek az elnökség
erőfeszítéseiről, hogy megoldást találjanak más tagköztársaság elismerésére.
Reményeink szerint hamarosan eredményt hoznak az erőfeszítések.238

A Közösség példáját egy nappal később az Egyesült Államok, április 28án Oroszország is követte. A nemzetközi elismerést követően a helyi
összecsapások polgárháborúvá szélesedtek. Izetbegović azonban csak két dolog
között választhatott. Ha a Horvátország és Szlovénia nélküli Jugoszláviában
maradnak, a muzulmánok elkerülhetetlenül másodrendű állampolgárokká válnak,
vagy függetlenek lesznek a boszniai szerbek jóváhagyása nélkül. Az elismeréssel
mind az Európai Közösség, mind a bosnyák kormány tálcán kínálta a casus belit a
boszniai szerbek számára a háborúskodásra.
Valójában az Európai Közösség számára sem volt túl sok választás. Ha
továbbra is ragaszkodnak Jugoszlávia egységéhez, Boszniát előbb-utóbb
szétmarcangolják a szerbek és a horvátok, akkor a Közösség sem tud érdemben
beleszólni az események alakulásába, hiszen az jugoszláv belügy marad. Ezek
után nyilván Horvátország fellép a horvát kisebbség érdekeinek védelmében, ami
szintén egy háborús konfliktus kiindulópontja lehet. Nem volt tehát jó megoldás,
a Közösség Bosznia-Hercegovina elismerésével a kisebbik rosszat választotta.
Bosznia ügye ugyanakkor egybeesett a maastrichti tárgyalásokkal. Az új
szerződés hárompilléres rendszerré alakította át az Európai Közösséget. Az
Egyesült Államokat pedig felettébb aggasztotta a második, a Közös Kül- és
Biztonságpolitika. A hidegháború alatt Washington a védőszárnyai alatt tartotta
az európai szövetségeseit. A független kül- és biztonságpolitika azzal fenyegette
az Egyesült Államokat, hogy az európaiak kikerülnek a NATO és Washington
befolyása alól. Az Egyesült Államok semmiképpen nem kívánta elveszíteni
domináns szerepét Európában, ezért új stratégiát dolgozott ki. Ennek értelmében
aláásnak minden európai kezdeményezést, amely az EK önálló külpolitikájához
vezet. Az első lépés a Cutileiro-terv lehetetlenné tétele volt, amivel aláásták az EK
238
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diplomáciai tekintélyét és erőfeszítéseit. A második, hogy elismerték a független
Bosznia-Hercegovinát,

amivel

visszaszerezték

az

európai

ügyek

feletti

irányítást.239

5.1.2. A Vance-Owen-terv

Bosznia-Hercegovina nemzetközi elismerése után azonnal kitört a
háború. A szerbek célja az volt, hogy Kelet- és Észak-Boszniában összefüggő
szerbtöbbségű területet hozzanak létre, amely „akadály” nélkül csatlakozik
Szerbiához és a horvátországi Krajinához. A hadicélt a boszniai szerbek 1992
nyarára megvalósították: Bosznia-Hercegovina 2/3 részét már elfoglalták. KeletMosztár elfoglalását a Jugoszláv Néphadseregnek a város keleti feléből való
visszavonulása akadályozta meg. Így 1992. május 17-én a horvátok vehették
birtokukba a várost.
1992 szeptemberében a Jugoszlávia-konferencia is átalakult. Addigra a
Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaság darabjaira hullott: függetlenné vált
Szlovénia, Horvátország, Bosznia-Hercegovina és Macedónia. 1992-1996 között
a konferencia Nemzetközi Konferencia Volt Jugoszláviáról név alatt elsősorban a
boszniai konfliktus megoldásán dolgozott.
Ennek a keretén belül nyújtotta be új rendezési tervét Cyrus Vance 240 és
Lord David Owen241 1993. január 30-án Genfben. A Vance-Owen-terv BoszniaHercegovinát továbbra is szövetségi államként fogta fel, azt 10 kantonra osztva.
Ebből 3-3 szerb, illetve muzulmán többségű, 2 horvát többségű, és 1 kevert
kanton lett volna. A főváros, Szarajevó, pedig nyílt város: azaz a három etnikai
csoport közös irányítása alá helyezte. A kantonok széleskörű autonómiát
élvezhettek volna, de nem lett volna joguk kilépni a szövetségből. A köztársaság
megtarthatta volna központi kormányát, de befolyása minimális lett volna. A
Vance-Owen-terv kiállt a menekültek hazatérése mellett is. Előírták, hogy akik az

239
240

GIBBS, p111.

Cyrus Vance, korábban amerikai külügyminiszter, volt az ENSZ részéről a konferencia egyik
társelnöke. 1993. május 1-én Thornvald Stoltenberg követte a pozíciójában.
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Lord David Owen, korábbi brit külügyminiszter, az EK/EU-t képviselte a konferencián
társelnökként. Őt Carl Bildt, korábbi svéd miniszterelnök, követte 1995. június 12-én.
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etnikai tisztogatások következtében veszítették el tulajdonukat, azt vissza kell
kapniuk.242
A boszniai szerbek azonnal visszautasították az elképzelést, mivel túl sok
katonailag elfoglalt területet kellett volna feladniuk. A horvátok jóváhagyták az
elképzelést, hiszen tartományaik összefüggő területet alkotnának, amely összeköti
őket Horvátországgal. Izetbegović azért utasította el Vance és Owen tervét, mert
túl kevés hatalmat hagyott meg a központi kormányzat kezén és túl sokat adott a
kantonoknak. Nemzetközi nyomásra azonban Izetbegović mégis aláírta a tervet.
Vance-nek és Owennek még Belgrádot is meg kellett győzniük. Miután
Milošević tisztázott néhány vitás kérdést, zöld utat adott a rendezésnek. Az ún.
északi folyosó kérdése kulcsfontosságú volt a szerbség számára, mivel a boszniai
szerbeket ez köti össze Szerbiával. Ez a folyosó a horvát többségű Posavina
tartományon húzódik keresztül, és Milošević elérte, hogy az északi folyosót egy
ENSZ-alakulat védje. Milošević még azt is elérte Owennél, hogy az elnökség a
döntéseit konszenzus alapján hozza, azaz mindhárom nemzet vétójogot kapott.
Számára a legfontosabb az volt, hogy a „megtisztított”, de visszaadni kényszerült
területeket csak ENSZ erők ellenőrizhessék. Milošević arra számított, hogy bár a
boszniai szerbek aláírják a Vance-Owen-tervet, de nem hajtják végre azt. Nem kis
erőfeszítésébe került meggyőzni Karadžićot – pedig még Athénban konferenciát
is rendeztetett neki 1993. május 1-2-án. Karadžić végül is azért adta
beleegyezését, mert tudta, hogy a boszniai szerb parlament úgyis elutasítja, és ez
pontosan így történt: Milošević elszenvedte első nagy vereségét. Belgrádba
visszatérve minden támogatást megvont boszniai szerb „testvéreitől”. 1993.
május 18-i nyilatkozatában az Európai Közösség tudomásul vette a boszniai
szerbek döntését, és kijelentette:

Az Európai Közösség és Tagállamai továbbra is teljes mértékben támogatják a VanceOwen-tervet. Követelik, hogy a boszniai szerbek haladéktalanul fogadják el azt. Amíg
ez nem történik meg, az Egyesült Államokkal, Oroszországgal és a többi érintett
állammal, folytatják – az ENSZ égisze alatt – a nyomásgyakorlást
Szerbiára/Montenegróra valamint a boszniai szerbekre.243

A Vance-Owen-tervet az Európai Közösség méltányos és ésszerű
megoldásnak tartotta egy csaknem megoldhatatlannak tűnő konfliktusban.
242
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Továbbá biztosította, hogy az EK továbbra is fontos szereplője a válság
megoldásának. Ugyanakkor a Vance-Owen-terv volt az utolsó, amely a
soknemzetiségű Boszniában gondolkodott. Az amerikai adminisztráció azonban
ellenezte a tervet. Azzal érvelt Madeleine Albright amerikai ENSZ nagykövet,
hogy a Vance-Owen-terv a szerbeknek túl sok kedvezményt adott. A terv 1993
tavaszára megbukott, új kezdeményezésre volt szükség.

5.1.3. Az Owen-Stoltenberg-terv és következményei (1993)

Az új rendezési terv szerb és horvát javaslaton nyugodott, amely szerint
Bosznia-Hercegovina három tagköztársaságot és három államalkotó népet
foglalna magában: bosnyák, horvát, szerb. Az Unió közös intézményekkel
rendelkezne, melyek a következők: Unió Elnöksége, Miniszterek Tanácsa, 120
fős Parlament (40-40 muzulmán, horvát és szerb választott képviselő), Legfelsőbb
Bíróság, Alkotmánybíróság és az Emberi Jogok Bírósága. Minden tagköztársaság
saját alkotmánnyal és kormánnyal rendelkezne. A tervezet azonban nem beszél
közös valutáról és közös központi bankról sem. Ezt Owen azzal indokolta, hogy a
három tagköztársaság három különböző gazdasági szinten áll, így logikus lenne,
hogy három különböző valutát használnak. Az Unió számítana nemzetközi jogi
személyiségnek, de a tagköztársaságok külön-külön is kérhetnék a felvételüket
nemzetközi szervezetekbe, nemzetközi egyezményeket is köthetnének abban az
esetben, ha ez nem ellentétes az Unió érdekeivel. A tervezet mintegy 53%-nyi
összefüggő területet juttatott volna a szerbeknek, 17%-ot a horvátoknak és csak
30%-ot a muzulmánoknak. A bosnyákok gyakorlatilag Közép-Boszniára lettek
volna korlátozva, a keleti szerb és a nyugati horvát köztársaságok közé bezárva.
Az Unió nem kapott volna tengeri kijáratot.244 Szarajevó ENSZ irányítás alá
kerülne, Mosztárt pedig az Európai Közösség irányítaná. A tervezet előírta az
Unió demilitarizálását.
Szeptember 20-án az Invincible brit hadihajó fedélzetén véglegesítették
az Owen-Stoltenberg-tervet. Owen igyekezett Izetbegovićot meggyőzni, hogy
egyezzen bele ebbe a rendezésbe. Izetbegović a soknemzetiségű Bosznia
244
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helyreállítását akarta megvalósítani, ezért nem adhatta a beleegyezését az etnikai
határok mentén történő megosztásba. Az EK külügyminiszterei és az Európai
Parlament is kritizálta a tervezetet, Vance egyenesen végzetes hibának tartotta.
Valamennyien arra hivatkoztak, hogy ez a terv további vérontásokhoz fog
vezetni. Karadžić viszont egy talpalattnyi helyet sem kívánt a muzulmánoknak
adni azokból a területekből, amelyeket már elfoglaltak. A tárgyalások ismét
holtpontra jutottak, miközben a területszerző harcok tovább folytatódtak
Boszniában. A Clinton-adminisztráció az európaiakat okolta a kudarcért és ezzel
párhuzamosan katonai beavatkozást sürgetett.
Miután a megegyezés kútba esett, a harcok egyre intenzívebbé váltak
elsősorban

Közép-Boszniában.

Izetbegović

kormánya

a

bosnyák-horvát

együttműködésen nyugodott. Ez a szövetség azonban 1993 januárjára felbomlott
és a politikai szakítás következménye a muszlim-horvát háborúba torkollott. A
korábbi szövetségesek közel egy évig harcoltak egymással. A bosnyákok két tűz
közé kerültek és felmerült annak a lehetősége is, hogy a boszniai szerbekkel
szövetkeznek korábbi szövetségesükkel szemben.
A holtpontról az 1994. február 5-i piactéri mészárlás 245 billentette ki a
nemzetközi közösséget. Még az egyébként tartózkodó franciák is a NATObeavatkozás mellé álltak – mint brit kollégáik, akik később visszakozni próbáltak.
Az Egyesült Államok is már régóta a katonai beavatkozás mellett kardoskodott.
Egyetlen Achilles-sarka volt az elképzeléseknek, Oroszország, amely már eddig
is sok diplomáciai engedményt tett,246 és nyilvánvaló volt, hogy soha nem fog
beleegyezni abba, hogy a NATO önálló akcióba kezdjen a Balkánon. Izetbegović
váratlanul nagyon közel került rég dédelgetett tervének megvalósuláshoz, azaz a
nemzetközi katonai beavatkozáshoz. Sir Michael Rose,247 az ENSZ békefenntartók
tábornoka közben mindent megtett azért, hogy a katonai beavatkozást
megakadályozza. Szarajevóban sikerült rávennie a muzulmánokat és a szerbeket
egy négypontos megegyezésre.
245
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mint kétszázat megsebesítsen. … Az aknavető gránát úgy csapódott be, mint derült égből a
villámcsapás.” Silber, Little, 1996, p418.
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NATO számára tág mozgásteret biztosítottak, de csak azért, mert a szervezet az ENSZ felügyelete
alatt működött.
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Az első pont: azonnali tűzszünet. A második: a nehézfegyverek visszavonása legalább
húsz kilométerre Szarajevótól, vagy átadásuk az ENSZ ellenőrzése alá. Harmadik: ENSZkatonák felvonultatása a két front közötti kulcsfontosságú pontokra. Negyedik: vegyes
bizottság felállítása, amely naponta ülésezik, és megegyezik a terv kivitelezésének
részleteiben.248

Közben a NATO-nagykövetek is megfogalmaztak egy hasonló tartalmú
ultimátumot:

a

szerbek

vonják

vissza

nehézfegyvereiket

Szarajevó

városközpontjától húsz kilométerre, vagy helyezzék azt ENSZ ellenőrzés alá. Az
ultimátum végrehajtására tíz napot kaptak. A boszniai szerb vezetők az utolsó
pillanatban teljesítették az ultimátum feltételeit, miután Borisz Jelcin, az Orosz
Föderáció elnöke, levelet küldött Karadžićnak. Ebben felszólította a boszniai
szerbeket a feltételek teljesítésére és cserébe megígérte, hogy az ENSZ égisze alatt
orosz katonák érkeznek.

5.1.4. A bosnyák-horvát kiegyezés (1994)

A bosnyák-horvát háború még javában tartott, de már egyik fél sem látta
értelmét az ellenségeskedésnek akkor, amikor a boszniai szerbek BoszniaHercegovina 70%-át a kezükben tartották. A bosnyák-horvát kiegyezés 249
gondolata valójában már 1993 augusztusában felmerült – csak egyik fél sem
akarta megtenni az első lépést. A szálakat a megegyezés tető alá hozatalához az
Egyesült Államok tartotta a kezében. A Clinton-adminisztráció nyomást
gyakorolt

Horvátországra:

ha

Zágráb

lemond

Bosznia

egy

részének

megszerzéséről, akkor Washington támogatni fogja a horvátokat a szerb
fennhatóság alatt álló országrészük visszaszerzésében. A muzulmán-horvát
megegyezés tervét az Egyesült Államok mellett az Európai Unió is támogatta –
sőt maga a katolikus egyház is. A megegyezés azonban nem valósult meg –
egyelőre.

248
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Bosznia-Hercegovina bosnyák- és horvátlakta része decentralizált szövetségi állam lett volna, mely
idővel konföderációban csatlakozott volna Horvátországhoz.
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Miért támogatták a boszniai horvátok a bosnyák-muzulmán föderáció
tervét? Mate Boban Herceg-Boszna horvát állama a boszniai horvátoknak csak
mintegy

1/3-át

foglalta

volna

magában.

A

közép-boszniai

horvátok

„nemzetállamuk” keretein kívül rekedtek volna, így a boszniai horvát mini állam
gondolatával nem azonosultak. Ráadásul a föderáció tervének akadt egy felelős
boszniai horvát támogatója Ivo Komšić személyében. Komšić és az Egyesült
Államok nyomására Tuđman hajlott a terv támogatására.250
A tárgyalások Washingtonban folytak a horvátok és a bosnyákok között.
Az amerikai diplomácia megtalálta a leghatékonyabb tárgyalási formát: egyik
szobában a horvát küldöttség a másikban a bosnyákok vitatták meg a
keretegyezmény

egyes

pontjait.

különmegbízottja,

Peter

Galbraith,

Charles
az

Redman,

Egyesült

Clinton

Államok

elnök

horvátországi

nagykövete, valamint Viktor Janković, Bosznia-Hercegovina nagykövete
közvetítettek a tárgyaló felek között. A keretegyezményt, 251 mely megteremtette a
bosnyák-horvát

föderációt,

végül

is

1994.

március

1-én

írták 252

alá

Washingtonban.

Alulírottak megegyeztek a csatolt Keretegyezményről, mely szövetségi államot hoz létre
Bosznia és Hercegovina bosnyák és horváttöbbségű területén, valamint a csatolt Elő
egyezményről, mely konföderációt engedélyez a [Muszlim-Horvát] Föderáció és a
Horvát Köztársaság között.
Továbbá a felek megegyeztek abban is, hogy felállítanak egy magas szintű Átmeneti
Bizottságot, mely azonnali és konkrét lépéseket fog tenni a Föderáció és a Konföderáció
érdekében. A Bizottság 1994. március 4-én Bécsben kezdi meg munkáját, és 1994.
március 15-re megalkotja:
a Föderáció alkotmányát;
a konföderációról szóló előzetes megállapodást a Horvát köztársaság és a tervezett
[Muszlim-Horvát] Föderáció között;
a katonai rendezésre vonatkozó megegyezést a tervezett Föderáció területén;
átmeneti intézkedéseket előmozdítani a konföderáció és a föderáció felállítását,
beleértve, ahol lehetséges, a keretegyezmény által felvázolt kormányzati struktúrát. 253

A keret-megállapodás három fő részből áll:
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Az Egyesült Államok kormánya megfenyegette a horvát elnököt, hogy ha nem áll el a boszniai
horvát állam megteremtésének tervétől, ugyanúgy fog járni, mint Szerbia: gazdaságilag és politikailag
elszigetelődik, és esélye sem lesz a nyugathoz való felzárkózásra.
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miniszterelnök-helyettese és külügyminisztere, Mate Granić; a Nemzetközi ex-Jugoszlávia
Konferencia Boszniai Horvát Delegációjának vezetője, Kresimir Zubak.
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1. Szervezet:
A keretegyezmény megalkotói az ENSZ Alapokmányt, az Emberi Jogok
Egyetemes Deklarációját és a londoni Jugoszlávia-konferencia alapelveit vették
figyelembe, amikor kijelentették, hogy Bosznia-Hercegovina területe sérthetetlen,
lakói egyenjogúak. A szerbtöbbségű területek integrálását a Nemzetközi
Jugoszlávia-konferenciára bízzák.
2. Felelősség megosztása:
A központi kormányzat kizárólagos hatáskörébe tartoznak: a külügyek,
védelem,

állampolgárság,

gazdaságpolitika,

kereskedelem,

pénzügyek,

bűnüldözés, energiapolitika, infrastruktúra, rádió és televízió frekvencia
kiosztása. A központi kormányzat és a kantonok felelőssége: az emberi jogok,
egészségügy, környezetpolitika, szállítás, szociálpolitika, bevándorlási politika,
turizmus és a nemzeti erőforrások felhasználása. Kizárólag a kantonok feladata:
rendfenntartás, oktatás, kultúra, lakásügy, közszolgáltatások, helyi földhasználat,
kanton

kormányzatának

finanszírozása,

energia,

rádió

és

televízió

műsorszolgáltatás, szociálpolitika és az idegenforgalmi fejlesztések.
3. Kormányzat:
A központi kormányzatban a végrehajtó hatalmat egyfelől az elnök és az
alelnök, másfelől a kormány gyakorolják. Az elnököt és az alelnököt négy évre
választják, egyikük muzulmán a másik horvát, és a tisztségeket éves rotációban
felváltva töltik be. Az elnök tölti be az államfői funkciót, ő nevezi ki a kormányt,
amely tagjainak 1/3 horvát kell, hogy legyen. A kormány miniszterelnökből,
miniszterelnök-helyettesből, miniszterekből, és azok helyetteseiből áll.
A szövetségi törvényhozás kétkamarás parlamentből áll. A Képviselőház
tagjait a nemzetiségi arányoknak megfelelően választják. Az Alsóházban
egyenlőszámú bosnyák és horvát képviselő kap helyet. A törvényes parlamenti
döntésekhez mindkét ház jóváhagyása szükséges. Az igazságszolgáltatás három
bírósággal rendelkezik: Alkotmánybíróság, Emberjogi Bíróság és Legfelsőbb
Bíróság.
A kantonok igazgatása hasonló módon épül fel, mint a föderáció: elnök,
kormány, a végrehajtó testületek; a képviselőház a törvényhozásért felelős, és a
független bíróságok. A törvényhatóságok rendelkeznek: Kormányzótanáccsal,
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Végrehajtótanáccsal és bíróságokkal. A Kantonok Tanácsát azzal a céllal hívták
életre, hogy a kantonok politikájának összehangolásának fóruma legyen.254
Ez a valójában teljes mértékig demokratikus rendezés a gyakorlatban
rengeteg problémát gerjesztett.

Három szinten is működik törvényhozás,

végrehajtás és igazságszolgáltatás, ami rendkívül drága államigazgatást
eredményez egy olyan országban, amelyet háború sújtott, és előtte sem tartozott a
tehetős tagköztársaságok közé. Emellett a jogkörökben számos átfedés
tapasztalható, amely még inkább megnehezíti az állam működését. A
keretegyezmény megalkotóit nyilvánvalóan a jó szándék vezette, de a saját
csapdájukba estek: egy igen bonyolult és szinte finanszírozhatatlan rendszert
hoztak létre. Az új alkotmány felvázolása tíz nap alatt megtörtént, és március 13án Bécsben írták alá a felek.

A bosnyák és horvát delegáció megerősítette elkötelezettségét aziránt, hogy az
alkotmánytervezetet mint a Föderáció alapját az Alkotmányozó Gyűlés elé terjeszti,
mely teljes nemzeti egyenlőséget, demokratikus kapcsolatokat biztosít, valamint az
emberi jogok és a szabadságjogok betartását garantálja. Valamennyi delegáció
támogatja a konföderáció elvét, amely a régió népei számára egy virágzóbb és
biztonságosabb jövő alapjait rakja le.255

Majd március 18-án egy újabb dokumentumot írtak alá a washingtoni
Fehérházban, amelyben lehetőséget adtak a bosnyák-horvát föderációnak a
Horvátországgal való konföderációban való egyesülésre. Az egyezmény nyitva
hagyta az ajtót a boszniai szerbek számára a csatlakozáshoz. Az új alkotmányt a
boszniai parlament 1994. március 30-án egyhangúan megszavazta.
Az új alkotmány részletesen és következetesen építette fel a föderációt,
amely Ivo Komšić kantonosítási tervén alapult. A bosnyák-horvát föderáció
azokra a területekre terjedt ki, ahol a horvátok és a bosnyákok a többséget
alkotják. Az alkotmány pontosan meghatározta a központi kormányzat és a
kantonok jogkörét. A központi kormányzat felelőssége az alábbiakra terjed ki:
•külügy
254
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•védelempolitika
•gazdaságpolitika
•pénzügypolitika
•energiapolitika
•infrastruktúra
•nemzetközi bűnügyek
•a kantonok közötti bűnügyek
A kantonok jogkörébe tartozott: rendfenntartás, oktatás, kultúra,
lakáspolitika, közszolgáltatások. Az alkotmány megállapított közös területeket is,
mint pl: emberi jogok, turizmus, egészségügy, szociálpolitika, környezetpolitika.
A föderáción belül egyenlő képviseletet kell biztosítani a horvát és a
muzulmán félnek. Ezt az államigazgatás minden ágában biztosította az
alkotmány, amely végrehajtó jogkörrel ruházta fel az elnököt és az alelnököt,
valamint a kormányt. A köztárasági elnök és alelnök, akiket a parlament választ,
mandátuma négy évre szól. Az egyikük horvát, a másik bosnyák kell, hogy
legyen, és évente váltják egymást, azaz aki az egyik évben elnök volt, az a
másikban alelnök lesz. Az elnök és az alelnök nevezi ki a kormányt. A kormány
tagjai: a miniszterelnök, a miniszterelnök-helyettes a miniszterek és helyetteseik.
A miniszter-helyettesek nem lehetnek ugyanazon közösség tagjai, mint
minisztereik.
Az alkotmány kétkamarás parlamentről rendelkezik. A Képviselőház256
tagjait a föderáció nemzetiségi megoszlásának figyelembe vételével választják.
Az Alsóházban257 egyenlő számban ülnek bosnyák és horvát képviselők. Az
alkotmány rendelkezik továbbá Alkotmánybíróság, Emberi Jogi Bíróság és
Legfelsőbb Bíróság felállításáról.258 A kantonok259 alkotmányos felépítése hasonló
a föderáció adminisztrációjához (elnök, gyűlés, kormány, bíróság). Az
együttműködés elősegítésére a kantonok felállíthatják a Kantonok Tanácsát.
Az Európai Unió tárgyalásos megoldási javaslatai260 1994-re lassan, de
biztosan zsákutcába kerültek: az Unió és az ENSZ erőfeszítései, hogy mindhárom
256
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fél számára megfelelő megoldást találjon, sorra megfeneklett a boszniai szerbek
ellenállásán. A tűzszüneti megállapodásokat sorozatosan megszegték, nem
hagytak fel a harci tevékenységgel és továbbra is a civil lakosság ellen viseltek
háborút. Egyre szaporodott azoknak a városoknak a száma, amelyeket a boszniai
szerbek ostrom alá fogtak, a civil lakosságnak menekülnie kellett.
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5.1.5. Az Összekötőcsoport tevékenysége és megoldási javaslata

1994 tavaszától az EU diplomáciai kísérletei kifáradtak, az Egyesült
Államok pedig egyre erőteljesebb balkáni diplomáciába kezdett, de az Orosz
Föderáció is aktívabb külpolitikai jelenlétet mutatott. A nemzetközi erőviszonyok
megváltozásával az addigi fő mediátorok – Owen és Stoltenberg – háttérbe
szorultak. 1994. április 24-én Warren Christopher, Vitalij Csurkin, Douglas Hurd
valamint

Alain

Juppe

döntött

arról,

hogy

felállítanak

egy

speciális

munkacsoportot, az ún. Összekötőcsoportot, amely koordinálja az Egyesült
Államok, az Orosz Föderáció, az Európai Unió és az ENSZ diplomáciai akcióit.
Az Összekötőcsoportban az Európai Uniót mindössze három tagállam –
Franciaország, Nagy-Britannia és Németország – képviselte. A többi tagállam
nem nézte jó szemmel, hogy a közvetlen diplomáciai tevékenységből kiszorultak,
hiszen Hollandia és Spanyolország már évek óta komoly feladatokat látott el az
UNPROFOR-ban, míg Görögországot és Olaszországot regionális érdekeik
kapcsolták a Balkánhoz. Ugyanakkor az Összekötőcsoporton belül sem volt
egység a boszniai rendezést illetően. A britek, a németek és az oroszok az OwenStoltemberg-terv módosításán fáradoztak, amely a boszniai szerbeknek kedvezett
volna. Az Egyesült Államok és Németország a boszniai szerbek elszigetelése
mellett egy új föderatív megoldást támogatott.
Az Összekötőcsoport 1994. május 13-án kiadott első nyilatkozatában
leszögezte, hogy a felek csak diplomáciai megoldást támogatnak, és sürgették a
felek közötti tűzszünet megkötését:

A megegyezésnek tartalmaznia kell a harcoló felek szétválasztását, a nehézfegyverek
visszavonását valamint az ENSZ békefenntartók közbelépését. A felek közötti korábbi
tárgyalások alapján a miniszterek úgy gondolják, hogy a megegyezésnek négy hónapra
kellene szólnia, azzal a lehetőséggel, hogy az időtartama meghosszabbítható.261

Az Összekötőcsoport tagjai továbbra is ragaszkodtak az 51-49%-os
területi megoszláshoz, azaz a bosnyák-horvát föderáció kapná BoszniaHercegovina 51%-át míg a maradék 49%-ot a boszniai szerbek foglalhatnák el.
Május 23-án Izetbegović kijelentette, hogy ez a felosztás a muzulmánoknak nem
261
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felel meg. Az Összekötőcsoport ennek ellenére hozzákezdett BoszniaHercegovina

alkotmányos

berendezkedésének

és

területi

megosztásának

kidolgozásához. A tervezet 1994. június 29-re készült el, de egyelőre szigorúan
titokban tartották. A tervezetet először az Egyesült Államok, az Orosz Föderáció
és az Európai Unió külügyminisztereinek kellett elfogadnia, amely július 5-én
Genfben megtörtént. Majd Bosznia-Hercegovina kapta meg a dokumentumot és a
térképet, amelyet 1994. július 18-án Szarajevóban a bosnyákok és a horvátok is
elfogadtak. A javaslatra július 10-én a Nápolyban ülésező G-8-ak is áldásukat
adták. Csupán a Boszniai Szerb Köztársaság utasította vissza z Összekötőcsoport
javaslatát, mivel a térkép szerint jelentős területeket kellett volna visszaadniuk a
horvátoknak és a bosnyákoknak. Akkorra már Bosznia-Hercegovina 70%
százaléka tartozott a fennhatóságuk alá. Ezek után megkezdődött a politikai
kötélhúzás. Az Összekötőcsoport újabb nyilatkozatot adott ki, amelyben
üdvözölték, hogy a bosnyák-horvát föderáció konstruktívan állt a rendezési
tervhez. Kijelentették továbbá, hogy a csoport javasolni fogja, hogy az ENSZ BT
fokozza a Jugoszlávia elleni szankciókat, majd megfogalmaztak egy burkolt
fenyegetést:

A Miniszterek hangsúlyozzák, hogy amennyiben az Összekötőcsoport tervét újra
elutasítanák, a Biztonsági Tanács fel fogja oldani a fegyverembargót.262

Ezzel az Összekötőcsoport kilátásba helyezte azt a lehetőséget, hogy az
ENSZ embargó feloldásával a muzulmánok legálisan fegyverhez juthatnak. A
fegyverembargó

feloldásának

lehetősége

Franciaországot

is

színvallásra

kényszerítette. Edouard Baladur francia miniszterelnök már 1994. augusztus 14én kijelentette, hogy az embargó feloldása csak fokozná a háború hevességét, és
ebben az esetben Franciaország vissza fogja vonni csapatait az ENSZ
békefenntartók közül. Szeptember 1-én maga a köztársasági elnök, François
Mitterand, nyilatkozott úgy, hogy a muzulmánok felfegyverzése beláthatatlan
következményekkel járna, ezért az embargó feloldását Franciaország nem fogja
támogatni.
262
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Szerbia elnöke, Milošević, is igyekezett mindent megtenni, hogy rábírja a
boszniai szerbeket az Összekötőcsoport rendezési tervének elfogadására.
Karadžić azonban hajthatatlannak bizonyult: augusztus 1-i nyilatkozatában
kijelentette, hogy az Összekötőcsoport által javasolt térkép bizonyos pontjairól
hajlandó tárgyalni, de a javaslat egésze elfogadhatatlan. A Boszniai Szerb
Köztársaság

parlamentje

augusztus

27-28-ra

népszavazást

írt

ki

az

Összekötőcsoport rendezési tervéről. Egy nappal a boszniai szerbek népszavazása
előtt a szerb parlament egy nyilatkozatot tett közzé: amennyiben a boszniai
szerbek az Összekötőcsoport rendezési terve mellett döntenének, a Boszniai Szerb
Köztársaság azonnal konföderációra léphet Szerbiával. Ennek ellenére a boszniai
szerbek nemmel szavaztak.
1995. elejére a boszniai szerbek meggondolták magukat. A Samačban
ülésező boszniai szerb parlament február 13-án úgy döntött, hogy hajlandóak az
Összekötőcsoport tervei alapján folytatni a tárgyalásokat. Január végén a francia
külügyminiszter – Alain Juppe – új nemzetközi Jugoszlávia-konferencia
összehívását javasolta az Egyesült Államok és Oroszország részvételével. Francia
kezdeményezésre az Összekötőcsoport egyetértett azzal, hogy részben és
ideiglenesen oldják fel a Jugoszláviát sújtó szankciókat abban az esetben, ha
Belgrád hajlandó hivatalosan elismerni Horvátországot és Bosznia-Hercegovinát
a nemzetközileg elismert határain belül. Három nappal korábban a boszniai
szerbek levelet küldtek Miloševićnek, melyben arra kérték a szerb államfőt, hogy
ne kövesse el azt a hibát, hogy hivatalosan elismeri a két államot.
Az UNPROFOR mandátuma 1995. március 31-én lejárt, ezért Izetbegović
Boutros Boutros-Ghalinak küldött levelében a szervezet mandátumának
meghosszabbítását kérte. Az ENSZ Főtitkára március 24-én szervezeti átalakítást
javasolt a Biztonsági Tanácsban: UNPROFOR-t nevezzék UNPF-nek, azaz ENSZ
Békeerőknek, és osszák fel három különálló részre, amelyek Horvátországban,
Boszniában és Macedóniában teljesítenének szolgálatot. Mindegyik egységet egy
polgári személy vezetné, és mindegyiknek lenne saját katonai parancsnoka, és
mindhárom egység az UNPF zágrábi központja alá lenne rendelve. AZ UNPF
katonai főparancsnoka a francia Bernard Janvier tábornok lenne, míg Jashusi
Akasi fontos politikai szerepet töltene be az ENSZ Főtitkárának különleges
megbízottjaként. A tervek szerint a békefenntartó erők továbbra is a politikai
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megoldás elősegítését szolgálnák. Március 31-én az ENSZ 981,263 982,264 983.265
számú határozataival a szerkezeti változások megtörténtek. A boszniai egység
neve UNPROFOR maradt, melynek mandátuma 1995. november 30-án járt le.
Április 15-17. között a Boszniai Szerb Köztársaság parlamentje Sanski
Mostban ülésezett, ahol a képviselők a köztársaság katonai és politikai helyzetéről
tanácskoztak,

és

megegyeztek,

hogy

mielőtt

megszületne

a

Bosznia-

Hercegovinára vonatkozó politikai megegyezés a boszniai szerbek katonai
módszerekkel szereznek érvényt követeléseiknek. A parlament elfogadott egy
munkatervet a szerb köztársaságok egyesítéséről is.
Időközben a hadi helyzet is egyre súlyosabbá vált BoszniaHercegovinában. Rupert Smith, az ENSZ Békefenntartók főparancsnoka
ultimátumban szólította fel a muzulmán és szerb erőket, hogy május 25-ig
fejezzék be a katonai akciókat Szarajevó környékén. Amennyiben ezt nem teszik
meg, számolniuk kell a NATO légi csapásaival. A Boszniai Szerb Köztársaság
hadsereg vezérkarának Információs Szolgálata 1995. május 27-én nyilatkozatot
tett közzé: a vezérkar harci készültséget rendelt el a hadseregben, mivel a NATO
folytatta a szerb állások elleni támadásokat. Kijelentették továbbá, hogy az
UNPROFOR elfogott tagjait, más külföldi személyeket, akik a szerbek ellen
tevékenykedtek a Boszniai Szerb Köztársaság ellenségeinek tekintik. Ígéretet
tettek továbbá, hogy a fogságban tartott személyek biztonságban vannak és
megfelelő módon bánnak velük, sorsuk azonban a NATO jövőbeni akcióitól függ.
Június 22-én Karadžić a BBC-nek adott interjújában elismerte, hogy a túszok azt a
célt szolgálják, hogy a NATO hagyjon fel a támadásokkal.
Ugyanezen a napon a NATO is ülésezett Budapesten és elfogadtak egy
határozatot.

A NATO Parlamenti Közgyűlése mélységesen elítéli a fegyvertelen ENSZ katonai
megfigyelők fogságba ejtését, akiket a boszniai szerbek élő pajzsként használtak, mely
ellentétes minden emberi alapelvvel, nemzetközi egyezménnyel és a háborús
szabályokkal.266
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A NATO tagállamok követelték a túszok azonnali szabadon bocsátását, és
felszólították a harcoló feleket, hogy haladéktalanul hagyjanak fel az agresszióval
és a civil lakosság elleni támadásokkal. Június 3-án az Európai Unió és a NATO
tagállamok úgy döntöttek, hogy felállítanak egy gyors reagálású erőt Boszniában,
melynek feladata az UNPROFOR védelmi erejének erősítése és segíteni a misszió
feladatának teljesítésében. Június 2-án a boszniai szerbek lelőttek egy F-16-os
vadászgépet – Scott O’Gradey kapitánnyal a fedélzetén, aki sikeresen katapultált
és földet ért a Boszniai Szerb Köztársaság. Június 4-én a NATO egy időre
felfüggesztette a légi csapásokat, mivel nem tudtak semmit a lelőtt gép
pilótájáról,267 és az UNPROFOR megfigyelők életét sem akarták veszélyeztetni.
1995. június 21. és 23. között az újonnan kinevezett volt svéd
miniszterelnök, Carl Bildt268 és Thornvald Stoltenberg Belgrádban Miloševićel,
Zágrábban Tuđmannal és Szarajevóban Izetbegovićal tárgyalt. A megbeszélések
célja

az

volt,

hogy

az

új

társelnök

megismerkedhessen

a

válság

kulcspolitikusaival és magával a helyzettel.
Július 13-án Londonban magas szintű megbeszéléseket tartott a Boszniai
Nemzetközi Összekötőcsoport. Az állandó tagok mellett – Egyesült Államok,
Orosz Föderáció, Egyesült Királyság, Franciaország és Németország – jelen volt
Richard Holbrooke amerikai külügyminiszter-helyettes és a Nemzetközi
Jugoszlávia-konferencia két társelnöke – Thornvald Stoltenberg és Carl Bildt – is.
Bildt beszámolt a helyszínen szerzett tapasztalatairól, majd a találkozó részvevői
megerősítették az ENSZ BT 1004-es számú,269 a srebrenicai270 biztonsági területről
szóló határozatát.
Július 21-én Londonban ülésezett a Nemzetközi Bosznia-konferencia,
amelyen tizenhat állam271 külügy- és védelmi miniszterei vettek részt, valamint az
ENSZ Főtitkára (Boutros Boutros-Ghali), a NATO Főtitkára (Willy Claes), Carl
Bildt és Thornvald Stoltenberg. A tárgyaló felek egyetértettek abban, hogy
267

Június nyolcadikán amerikai tengerészek kimentették a kapitányt Republika Srpskából.
1995. június 9-én váltotta fel a leköszönő David Owent.
269
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N95/206/75/PDF/N9520675.pdf?OpenElement
2012. április 12.
270
Srebrenicát a boszniai szerbek június 11-én foglalták el, és kényszerítették a holland
békefenntatókat, hogy hagyják magukra a város lakosait. Ezután került sor a környező erdőben a
csaknem nyolcezer muzulmán férfi kivégzésére.
271
Bangladesh, Belgium, Dánia Egyesült Államok, Egyesült Királyság, Franciaország, Hollandia,
Kanada, Németország, Norvégia Olaszország, Orosz Föderáció, Spanyolország, Svédország,
Törökország és Ukrajna.
268
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sürgősen újra kell kezdeni a tárgyalásokat az érintett felekkel, melynek kiinduló
pontja az Összekötőcsoport által javasolt területi és alkotmányos megoldás.
Augusztus 28-án Szarajevó belvárosában a Markale piactéren felrobbant
egy gránát, megölt 37 civilt és megsebesített 86 személyt. A muzulmán média
rögtön a boszniai szerbeket vádolta a gyilkossággal. Ratko Mladić, a boszniai
szerb hadsereg tábornoka, azonban tagadta a vádakat és felszólította Rupert Smith
tábornokot, az UNPROFOR boszniai parancsnokát, hogy állítson fel egy vegyes
bizottságot (szerb, muzulmán, UNPROFOR) az eset kivizsgálására. A bizottság
jelentésében elismerte, hogy nem tudták kideríteni, kik felelősek a történtekért.
Augusztus 30-án NATO erők Szarajevó környékén támadásokat indítottak
boszniai szerb állások ellen. További támadásokat folytattak Tuzla, Goražde,
Stolice és Mostar térségében. Az ENSZ Békeerők parancsnoka korábban
figyelmeztette már Ratko Mladićot, hogy fejezze be a biztonságos területek
támadását. Ez nem történt meg, ráadásul a boszniai szerbek lelőttek két NATO
gépet Pale fölött. Szeptember 1-én Janvier tábornok újabb üzenetet küldött a
szerb erők parancsnokának: vonja vissza a nehézfegyvereket Szarajevótól 20 kmre, ebben az esetben a NATO felfüggeszti a támadásait. Ezért a NATO dél-európai
parancsnoksága

Nápolyban

a

támadások

felfüggesztése

mellett

döntött

(szeptember 4. éjjel 11-ig) időt hagyva a boszniai szerbeknek a visszavonulásra.
Szeptember 2-án Zvornikban Janvier tábornoknak nem sikerült Mladićot rávennie
a feltételek teljesítésére, hiszen a szerbek elfogadhatatlan feltételekhez kötötték
ezt a lépést. Mivel a szerbek nem teljesítették a NATO követelésit, a támadások
szeptember 5-én újra kezdődtek.
Szeptember 8-án Genfben találkozóra gyűlt össze a jugoszláv (Milan
Milutinović), a horvát (Mate Granić) és a boszniai muzulmán külügyminiszter
(Muhamed Sacirbey). Az Összekötőcsoport és Carl Bildt jelenlétében a három
politikusnak sikerült elvi megegyezésre jutnia a boszniai rendezést illetően. A
megegyezés szerint Bosznia-Hercegovina két entitásból áll: a bosnyák-horvát
föderációból, melyet az 1994-es washingtoni szerződéssel hoztak létre, és a
Boszniai Szerb Köztársaságból 51:49 arányú területi felosztásban, mely arányt az
Összekötőcsoport korábban is javasolta.
Szeptember 19-én Richard Holbrooke-nak sikerült egy kilencpontos
megegyezést tető alá hoznia Zágrábban Tuđman, Izetbegović és Kresimir Zubak,
a bosnyák-horvát föderáció elnöke között. E szerint a felek támogatják az
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Összekötőcsoport rendezési tervét, elismerik a bosnyák-horvát föderációt, és
lehetővé teszik a boszniai menekültek hazatérését. Az Összekötőcsoport javaslata
szerint a rendezési terv négy fő rész tartalmazott. Az első a tűzszüneti egyezmény
aláírása, a második az 51:49 arányú területi felosztás, a harmadik a béketerv
végrehajtása, és a negyedik az állam újjáépítése volt.
Szeptember 26-án New Yorkban az Összekötőcsoport közvetítésével a
jugoszláv, a horvát és a bosnyák külügyminiszterek megegyeztek BoszniaHercegovina alkotmány-tervezetében. Az ún. New York-i Egyezmény a
szeptember 8-i genfi egyezmény alkotmányra vonatkozó megállapításait dolgozta
ki részletesen. A New York-i Egyezmény választások megrendezését is előírta
mindkét entitás számára, melyet nemzetközi megfigyelők részvételével fognak
lebonyolítani.
Október 5-re Richard Holbrooke-nak sikerült elérnie, hogy a boszniai
szerbek és a bosnyák-horvát föderáció képviselői aláírják a tűzszüneti
megállapodást. A tűzszünet 1995. október 10-én 00:01-kor lép életbe, 60 napig
tart, amíg a békekonferencia tárgyalásai zajlanak. A tűzszünet – muzulmán
kérésre – csak 12-én lépett életbe. A felek megállapodtak abban is, hogy a
foglyokat humánusan kezelik és a hadifoglyokat az UNPROFOR felügyelete alatt
kicserélik.
Október 6-án az Összekötőcsoport Rómában ülésezett, BoszniaHercegovina alkotmányos berendezkedéséről és gazdaságának helyreállításáról 272
folytattak tárgyalásokat az Egyesült Államok, az Orosz Föderáció, az Egyesült
Királyság, Franciaország, Németország, Olaszország, Kanada, Japán, Jugoszlávia,
Horvátország és a Bosnyák-Horvát Föderáció külügyminiszterei. Október 10-én
az amerikai külügyminisztérium szóvivője – Nicholas Burns – bejelentette, hogy
a boszniai béketárgyalások 1995. november 1-én megkezdődnek az Ohio
állambeli Dayton katonai támaszponton szerb, muzulmán, horvát képviselőkkel
és az Összekötő Csoport tagjaival.
Október 11-én a brit külügyminiszter, Malcolm Rifkind, bejelentette a 3.
londoni Jugoszlávia-konferencia összehívását november elejére. A konferencia
témái az alábbiak: békeegyezmény végrehajtása; a boszniai békefenntartó erők
összetétele, mandátumának hossza, Bosznia-Hercegovina újjáépítése. Közben a
272

Az Európai Unió Tanácsának luxemburgi ülésén (október 2.) a tagállamok megállapodtak, hogy az
EU részt fog venni Bosznia-Hercegovina gazdasági rekonstrukciójában.
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harcoló felek Szarajevóban aláírták a tűzszüneti megállapodás végrehajtásáról
szóló egyezményt. Október 17-én az Összekötőcsoport tagjai Moszkvában
tárgyaltak arról, hogy összehangolják nézeteiket a boszniai válság megoldását
illetően. Ez volt az utolsó ülésük a békekonferencia megkezdése előtt.

5.2. A békekonferencia
1995. november 1-én Daytonban megkezdődtek a tárgyalások, amelyet
az amerikai külügyminiszter, Warren Christopher, nyitott meg. A nyitó
ünnepségen beszédet mondott az orosz külügyminiszter, Igor Ivanov, és az
Európai Unió külön megbízottja, Carl Bildt is. Warren Christopher még a
hivatalos tárgyalások megkezdése előtt megküldte a delegációk vezetőinek273 a
békeszerződés vázlatát. November 10-én Tuđman és Izetbegović új szerződést írt
alá a Bosnyák-Horvát Föderáció erősítéséről. E szerint a föderáció vámuniót
képez, ahol a polgárok szabadon mozoghatnak, a menekültek hazatérhetnek és
felszabadul Mosztár.
Az egyezményt december 14-én Párizsban az Elysée Palotában írták
alá.274 A szöveg bosnyák, horvát, szerb és angol nyelven íródott, mindegyik
szöveg hivatalosnak számít. November 22-én az ENSZ BT hatályon kívül helyezte
valamennyi megszorító határozatát.275 A boszniai szerbeket sújtó határozatokat
addig nem helyezték hatályon kívül, amíg azok a békeszerződés pontjait nem
teljesítik. Az ENSZ BT 1022-es számú határozat276 rendelkezett a fegyverembargó
fokozatos feloldásáról.
November 30-án a Bosnyák-Horvát Föderáció Parlamentje felhatalmazta
Izetbegovićot a békeszerződés aláírására. December 4-én az Európai Unió is a
273

A Jugoszláv Föderáció delegációját Slobodan Milošević, a Horvát Köztársaságét Franjo
Tuđman, Bosznia-Hercegovináét Alija Izetbegović vezette.
274
A Jugoszláv Szövetségi Köztársaság részéről Slobodan Milošević, a Horvát Köztársaság részéről
Franjo Tuđman, Bosznia-Hercegovina részéről Alija Izetbegović látták el kézjegyükkel a
dokumentumot. A békeszerződést szemtanúként aláírták még: az Európai Unió részéről Felipe
Gonzales, a Francia Köztársaság részéről Jacques Chirac, a Német Szövetségi Köztársaság részéről
Helmut Kohl, az Orosz Föderáció részéről Viktor Csernomirgyin, az Egyesült Királyság részéről
John Major valamint az Egyesült Államok részéről Bill Clinton.
275
Resolution 757 (1992), 787 (1992), 820 (1993), 942 (1994), 988 (1995), 992 (1995), 1003
(1995) 1015 (1995).
276
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N95/368/65/PDF/N9536865.pdf?OpenElement
2012. február 10.
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szankciók feloldásáról döntött. December 8-9-én a 3. Nemzetközi Jugoszláviakonferencia átkeresztelte magát Békevégrehajtó Konferenciává. A konferencián
43 állam külügyminisztere, 12 nemzetközi szervezet, a jugoszláv utódállamok, a
Jugoszláviával határos államok, a NATO tagállamok, az Európai Unió, az Iszlám
Konferencia Szervezete, Japán, Kína, az ENSZ különmegbízottjai, a Világbank, a
Nemzetközi Valutaalap vettek részt. A konferencia fő témája a jövőbeni
együttműködés és a békeszerződés végrehajtása volt. A békeszerződés
végrehajtását a Végrehajtó Bizottság (Peace Implementation Council) felügyelte.
A végrehajtás első értékelésére 1996 júniusában Olaszországban került sor.
December 13-án a Párizs melletti Royaumont kastélyban 30 állam
külügyminisztere tárgyalt a délkelet-európai béke és stabilitási folyamatról.
Elfogadták a Délkelet-európai Jószomszédi Viszonyról és Stabilitásról szóló
Nyilatkozatot. A nyilatkozatban az aláírók vállalták, hogy erőfeszítéseket tesznek
a

párbeszédek

megnyitására,

a

bizalom

helyreállítására,

a

gazdaság

helyreállítására, és a jószomszédi viszony kialakítására. Javasolták továbbá a
regionális kerekasztal-tárgyalásokat a stabilitás és együttműködés előmozdítása
érdekében.
December 15-én az ENSZ BT elfogadta az 1031. számú Határozatot277 az
IFOR NATO alá rendeléséről. Az IFOR egyéves mandátumot kapott a
békeszerződés végrehajtására, ezzel egyidejűleg az UNPROFOR mandátuma
megszűnt Bosznia-Hercegovinában. December 16-án a NATO is meghozta a
szükséges határozatokat az IFOR működését illetően. Az IFOR főparancsnoka az
amerikai Layto Smith admirális lett. Az IFOR 73 000278 katonából állt, akik a
tizenkét NATO tagállamból és tizenöt nem NATO államból érkeztek.
A december 16-i madridi Európai Tanács ülésén az Európai Unió
tagállamai is elfogadtak egy nyilatkozatot, melyben kijelentették, hogy az Unió
részt vesz a békeszerződés civil részének végrehajtásában, és felszólította a
tagállamokat, hogy rendezzék kapcsolataikat Jugoszláviával. December 17-én a
Bonn melletti Petersbergben ült össze a 32 állam, hogy a békeszerződés
végrehajtását előkészítsék. Megállapodtak, hogy a leszerelésnek és Bosznia277

http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N95/405/26/PDF/N9540526.pdf?OpenElement
2012. április 12.
278
Egyesült Államok 20 ezer, Egyesült Királyság, 15 ezer, Franciaország 10 ezer, Németország 4 ezer
katonával vett részt. Pakisztán 3200, Oroszország 2 ezer, Malaysia 1600 Bangladesh 1200 katonát
küldött. Ezek az államok biztosították a legnagyobb kontingenst.
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Hercegovina és Jugoszlávia stabilizálásának 1996. január 4-én kell kezdődni,
amelyet az EBESZ fog felügyelni.
A jahorinai ülésén a Boszniai Szerb Köztársaság parlamentje
megerősítette a békeszerződést, de fenntartásai voltak Szarajevó státuszát és a
területi megoszlást illetően a Boszniai Szerb Köztársaság és a Bosnyák-horvát
Föderáció között. A parlament fenntartotta a jogot, hogy később rendezze e vitás
kérdéseket.
December 20-án az IFOR hivatalosan átvette a parancsnokságot az
UNPROFOR-tól Boszniában. Az IFOR szárazföldi haderőinek parancsnoka a brit
Michael Walker ezredes lett. Ugyanezen a napon Brüsszelben üléseztek a
Világbank és más nemzetközi pénzintézmények képviselői, akik döntöttek a
Jugoszláviának nyújtandó pénzügyi segélyekről, és külön hangsúlyt kapott a
Boszniának nyújtandó azonnali gyorssegély. December 28-án Michael Walker
ezredes kijelentette, hogy valamennyi fél együttműködik a békeszerződés
végrehajtásában, és ő maga elégedett az első tíz nap eredményeivel.

5.3. A békeszerződés
A békekonferencia tárgyalássorozata november 20-án befejeződött, és
megszületett az Általános Keretegyezmény a Bosznia-Hercegovinai Békéről.279 Az
egyezmény 11 cikkelyből és 12 mellékletből áll:
1. Az aláírók egyenlő félként kezelik egymást, a vitás kérdéseket békésen
rendezik, valamint tartózkodnak a fenyegetőzésektől és az erőszak
alkalmazásától.
2. Az 1-A és 1-B Melléklet tartalmazza a rendezés katonai vonatkozásait, és a
regionális stabilizálásra vonatkozó rendelkezéseket.
3. A felek jóváhagyják az entitásokat (Bosnyák-Horvát Föderáció, Boszniai
Szerb Köztársaság) elválasztó határvonalat (2. Melléklet)
4. A felek jóváhagyják a Bosznia-Hercegovinában rendezendő parlamenti
választásokra vonatkozó választási programot (3. Melléklet)
279

http://www.avalonproject-yale.edu.com/daytonpeaceaccords-generalframework.htm 2001. június 7.
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5. A felek jóváhagyják azokat az intézkedéseket, amelyek BoszniaHercegovina számára kidolgozandó alkotmányra vonatkoznak. (4. Melléklet)
6. A felek jóváhagyják azokat az intézkedéseket, amelyeket az alábbi
szervezetek felállítása érdekében tettek: különleges bírói testület, Emberjogi
Bizottság; Nemzeti Örökséget Megőrző Bizottság; Bosznia-Hercegovina
Köztestülete.
7. A felek tiszteletben tartják az emberi jogokat és biztosítják a menekültek
védelmét. (6. 7. Melléklet)
8. A felek jóváhagyják a békeszerződés végrehajtására vonatkozó
intézkedéseket (10. Melléklet), és a nemzetközi rendőri testület felállítására
vonatkozó egyezményt (11. Melléklet)
9. A felek együttműködnek a háborús bűnösök felkutatásában és azok bíróság
elé állításában.
10. A Jugoszláv Szövetségi Köztársaság és Bosznia-Hercegovina elismerik
egymás szuverenitását és tiszteletben tartják egymás határait.
11. Az egyezmény az aláírást követően lép életbe.
Az 1-A melléklet katonai rendelkezései elsősorban az IFOR felállításáról és
jogköréről szól.

Az ENSZ BT-t felkérték, hogy fogadjon el határozatot, amellyel felhatalmazzák a
tagállamokat vagy regionális szervezeteket, hogy állítsanak fel egy multinacionális
Végrehajtó Erőt [azaz IFOR-t].280

Az 1. § a) pontja szerint az IFOR földi, légi és tengeri egységekből fog
állni, a katonák NATO- és nem NATO-tagállamokból érkeznek. A katonai
egységek az Észak-atlanti Tanács irányítása és politikai ellenőrzése alatt fognak
működni. Az IFOR legfontosabb feladatai közé tartozik:

280

•

véget vetni az ellenségeskedéseknek,

•

biztosítani a békét és a biztonságot Bosznia-Hercegovina területén,

•

felügyelni a fegyveres csoportok lefegyverzését,

•

együttműködni a helyi civil és katonai hatóságokkal.

Annex 1-A, 1. §: General Provisions In: Ibid. The Military Aspect of the Agreement. In:
http://www.avalonproject-yale.edu.com/daytonpeaceaccords-generalframework.htm 2001. június 7.
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•

segédkezni a humanitárius akciók végrehajtásában,

•

felügyelni az aknák eltávolítását, és

•

általában biztonságos környezetet teremteni az egyéb feladatok
végrehajtásához.

Az IFOR Főparancsnokát széles jogkörrel ruházták fel. Mellette
tanácsadói funkcióval működik a Közös Katonai Bizottság, mely segíti a
főparancsnok munkáját a felek közötti intézkedések végrehajtásában.
A melléklet rendelkezik még a fegyvermentes övezetek kialakításáról,
elsősorban Szarajevóban és Goraždében, valamint Bosznia-Hercegovina egész
területén. A 9. § értelmében a hadifoglyokat szabadon kell bocsátani. A feleknek
listán közzé kell tenni a hadifoglyok nevét, rangját, egységének a nevét, és ezt a
listát az ENSZ Főképviselő és a Közös Katonai Bizottság rendelkezésére kell
bocsátaniuk. Ezután kikérdezik a hadifoglyokat, majd döntenek a szabadon
bocsátásukról, vagy a bíróság előtti felelősségre vonásukról.
Az 1-B melléklet a regionális stabilizáláshoz szükséges intézkedések
meghozataláról rendelkezik, melynek célja a bizalom erősítése és a biztonság
megteremtése. A regionális stabilizálás folyamatában fontos szerepet kap az
EBESZ, mely az egész folyamatot felügyeli. A legfontosabb intézkedéseket – azaz
a fegyveres csoportok feloszlatása, nehézfegyverek korlátozása – a megegyezés
hatálybalépését

követő

45

napon

belül

kell

megkezdeni.

Az

EBESZ

Biztonságpolitikai Együttműködési Fóruma felügyelete alatt a felek kötelesek
tárgyalásokat kezdeni a katonai erőegyensúly megteremtéséről Jugoszláviában és
a környezetében.
A 2. számú melléklet rendelkezik az entitások közötti határok
megváltoztathatóságáról, amely csak az érintett felek kölcsönös egyetértésével
lehetséges. Brčko térségének vitatott területéről döntőbíróságnak kell határozni.
Egy-egy döntőbírót nevez ki a Föderáció [értsd: bosnyák-horvát] és a Boszniai
Szerb Köztársaság. A 3. döntőbíró személyéről a Felek közösen döntenek, ha nem
tudnak megegyezni, a 3. döntőbírót a Nemzetközi Bíróság Elnöke nevezi ki, aki
egyúttal a döntőbíróság elnöki pozícióját is betölti. A bíráknak egy éven belül
döntésre kell jutniuk. A választások menetét a 3. számú melléklet részletesen
szabályozza:
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Annak érdekében, hogy előmozdítsuk a szabad, tisztességes és demokratikus
választásokat, hogy lerakhassuk a képviseleti kormányzás alapjait, valamint BoszniaHercegovinában biztosítsuk a demokratikus célok elérését az EBESZ vonatkozó
dokumentumaival összhangban, Bosznia-Hercegovina Köztársaság, BoszniaHercegovina Föderációja és a Boszniai Szerb Köztársaság megegyeznek …281

A választások megszervezésében és lebonyolításában kulcsszerepet
kapott az EBESZ. A nemzetközi szervezet feladata az Ideiglenes Választási
Bizottság felállítása, melynek tagjai: az EBESZ Misszió vezetője, aki egyben a
Bizottság elnöki tisztét is betölti; az ENSZ Főképviselője, vagy annak megbízottja;
valamint a Felek [értsd: Bosznia-Hercegovina Köztársaság, Bosznia-Hercegovina
Föderációja, Boszniai Szerb Köztársaság] képviselői. Az Ideiglenes Választási
Bizottság regisztrálja a politikai pártokat és az egyéni jelölteket; megállapítja a
jelöltek és szavazók alkalmasságát; felügyeli a választások menetét; akkreditálja a
külföldi megfigyelőket. A választásokon részt vehetett minden boszniahercegovinai állampolgár, ha betöltötte 18. életévét, és neve szerepelt az 1991-es
népszámlálási listán. Aki ezen nem szerepel, a Bizottságtól kérelmezheti
alkalmasságának megállapítását. Aki nem korábbi lakóhelyén él, kérheti, hogy a
jelenlegi

lakóhelyén

szavazhasson.

Ha

a

menekültek

kinyilvánítják

szavazókészségüket, akkor azt úgy kell értelmezni, hogy vissza kívánnak térni
otthonaikba. A felek a továbbiakban Állandó Választási Bizottságot hoznak létre a
későbbi választások lebonyolítására.
A 4. számú mellékletbe foglalták Bosznia-Hercegovina alkotmányát.
Követve a jugoszláv alkotmányozói szokást, a dokumentum részletesen szabályoz
számos jogkört. Az alkotmány legfontosabb részei az emberi és alapvető
szabadságjogokra vonatkozó 2. §, az államszervezet felépítéséről szóló 4-6. §-ok.
Az alkotmány az alábbi módon határozza meg az államot:
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Az emberi méltóság, szabadság és egyenlőségen alapulva;
A békének, igazságnak toleranciának és megbékélésnek szentelve;
Meggyőzve arról, hogy a demokratikus kormányzati intézmények és tisztességes
eljárások biztosítják a legjobban a békés kapcsolatokat egy pluralista társadalomban;
Óhajtva az általános jólét és gazdasági növekedés elősegítését a magántulajdon
védelmén és a piacgazdaság előmozdításán keresztül;
Az Ensz Alapokmány elvei és céljai által vezérelve;
Elkötelezve a szuverenitás, a területi egység és a nemzetközi jog által biztosított
politikai függetlenségnek;
Garantálva a nemzetközi humanitárius jog betartását;
Az Emberi Jogok Egyetemes Deklarációjától, a Polgári és Politikai Jogok, Gazdasági
Szociális és Kulturális Jogok Nemzetközi Szerződésétől, a Nemzeti vagy Etnikai,
Vallási és Nyelvi Kisebbségek Jogairól Szóló Deklarációtól és egyéb más emberi jogi
dokumentumoktól inspirálva;
Felidézve az 1995. szeptember 8-án Genfben, és 1995. szeptember 26-án New Yorkban
megkötött Alapelveket;
A bosnyákok, horvátok és szerbek, mint államalkotó népek (másokkal egyetemben), és
Bosznia-Hercegovina állampolgárai ezennel elhatározzák, hogy az alkotmány az
alábbiakat tartalmazza…282

A preambulum tehát a horvát, a szerb és a bosnyák lakosságot határozza
meg pontosan államalkotó népként, nem tér azonban ki arra, hogy kiket ért egyéb
népességen vagy Bosznia-Hercegovina állampolgárain.
Az állam neve: Bosznia-Hercegovina, mely meglévő határain belül
folytatja jogi létezését a nemzetközi jog alapján (1. §, 1. pont). Az állam két
entitásból áll: Bosznia-Hercegovina Föderációja, és a Boszniai Szerb Köztársaság
(1.§, 3. pont). Az entitások között nincs határellenőrzés. Az állam fővárosa
Szarajevó marad (1. §, 5. pont). Az állam polgárai rendelkezhetnek kettős
állampolgársággal.
Hogy milyen súlyosan sérültek az emberi jogok a boszniai háborúban, jól
mutatja az alkotmány 2. §-a. A 3. pont tételesen felsorolja, hogy az állam
polgárait milyen emberi és alapvető szabadságjogok illetik meg, melyek a
következők:
• élethez való jog;
• jog, hogy ne legyen szenvedő alanya testi kínzásnak, embertelen vagy
megalázó bánásmódnak;
• jog, hogy ne tartsák szolgaságban, és ne kényszerítsék munkára;
• jog a bíróság előtti tisztességes meghallgatáshoz, mind polgári mind
bűnügyekben;
• jog a magán- és családi élethez és otthonhoz és egyéb emberi kapcsolatokhoz;
282
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• gondolati, lelkiismereti és vallásszabadság;
• szólásszabadság;
• jog a békés gyülekezéshez és szabad egyesüléshez;
• házasodási és családalapítási jog;
• jog a magántulajdonhoz,
• tanuláshoz való jog;
• jog a lakóhely szabad megváltoztatásához.
Az Alkotmány 4. §-a kétkamarás törvényhozást ír elő: Népek Háza és
Képviselőház. A felsőház 15 képviselőjének 2/3-a a Föderációt képviseli (5-5
bosnyák és horvát), 1/3-a, azaz 5 képviselő a Boszniai Szerb Köztársaságot. A
horvát és bosnyák képviselőket a Föderáció parlamentjének Bosnyák-Horvát
Delegátusa választja, míg a szerb képviselők személyéről a Szerb Nemzetgyűlés
dönt. A testület akkor határozatképes, ha 3-3 bosnyák, horvát és szerb képviselő
jelen van.
A 42-tagú Képviselőház nemzetiségi megoszlása is a 2/3-1/3 elvet követi,
azaz 14-14 bosnyák, horvát és szerb képviselőből áll. A képviselőket közvetlenül
választják a 3. számú melléklet alapján. E testület 22 taggal határozatképes. Az
általános választásokat követő 30. napon mindkét háznak össze kell ülnie
Szarajevóban. Mindkét ház házelnököt és alelnököket választ – 1-1 bosnyák,
horvát és szerb képviselőt –, akik rotációban töltik be pozíciójukat. Minden
törvényjavaslatot mindkét háznak jóvá kell hagynia, az csak ezután emelkedhet
törvényerőre. A parlament feladata a törvényhozás, a költségvetés jóváhagyása,
nemzetközi szerződések ratifikálása, dönteni arról, hogy az állami bevételeket
milyen módon költik az állami intézmények finanszírozására.
Az állam elnökségét 1-1 bosnyák, horvát és szerb egyén tölti be, akiket
az entitásokban közvetlenül választanak meg az állampolgárok. Hivatali idejük 4
év, és rotációban töltik be az elnöki és alelnöki posztokat. Mindhárman, de
testületileg,

főparancsnokai

Bosznia-Hercegovina

fegyveres

erőinek.

Az

Elnökség nevezi ki a nagyköveteket és az egyéb nemzetközi képviselőket;
képviseli Bosznia-Hercegovinát a nemzetközi kapcsolatok terén; irányítja a
külügyeket; nemzetközi tárgyalásokon vesz részt; ratifikálja a nemzetközi
szerződéseket; végrehajtja a Parlament döntéseit; a Miniszterek Tanácsa ajánlásai
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alapján javaslatot tesz a költségvetésre; jelentést készít az állami kiadásokról;
koordinál Bosznia-Hercegovina és a nemzetközi szervezetek között.
A Miniszterek Tanácsát, azaz a kormány tagjait, valamint az elnökét, is
az Elnökség jelöli. A testületet a Képviselőháznak jóvá kell hagynia. Arról
azonban az alkotmány nem rendelkezik, hogy magát a testületet, vagy a
miniszterek személyét, esetleg mindkettőt együtt kell-e a képviselőknek
megszavazni. A Miniszterek Tanácsa összetételnél is a 2/3-1/3 elvet kell követni.
Az Alkotmánybíróság, melynek léte a térségben addig ismeretlen volt,
összetételéről az alkotmány 6. §-a határoz. 4 tagját a Képviselőház, 2 tagját a
Boszniai Szerb Köztársaság Nemzetgyűlése választja, 3 tagot, akik nem lehetnek
Bosznia-Hercegovina állampolgárai, Bosznia-Hercegovina Elnökségével történő
konzultáció után az Európai Emberjogi Bíróság Elnöke jelöli ki. Az
alkotmánybírák hivatali ideje 5 év, nem választhatók újra, és nem lehetnek 70
évnél idősebbek. Az Alkotmánybíróság már 4 taggal határozatképes. Az
Alkotmánybíróság dönt az entitások közötti, a Bosznia-Hercegovina és az
entitás/ok közötti vitás ügyekben, valamint fellebbviteli bíróságként is működik.
Határozata végleges és kötelező.
A Központi Bank feladata a valutakibocsátás mellett a monetáris politika
irányítása. A Bankfelügyelet igazgatóját a Nemzetközi Valutaalap nevezi ki, aki
nem lehet sem Bosznia-Hercegovina, sem a környező államok állampolgára. 3
tagját Bosznia-Hercegovina Elnöksége (1-1 bosnyák, horvát és szerb) nevezi ki.
A Bankfelügyelet munkatársainak hivatali ideje 6 év.
Az állami bevételek esetében annak 2/3-át a Föderáció, 1/3-t a Boszniai
Szerb Köztársaság adja. Ha nem sikerül a következő évre megszavaznia
költségvetést, akkor az előző évi összegnek megfelelőt kell alkalmazni.
Közügyeket nem gyakorolhatja az a személy, akit az ICTY már elítélt, vagy
bűntető eljárása folyamatban van. Az állami alkalmazottak jövedelmét hivatali
idejük alatt nem szabad csökkenteni. A parlament 2/3-os döntése alapján lehet
csak az alkotmányt módosítani, de annak nem szabad szűkítenie az emberi és
szabadságjogokat.
Az daytoni békeszerződés 1. és 4. számú mellékletei alaposan
csökkentették

Bosznia-Hercegovina

állami

szuverenitását.

Ez

az

adott

körülmények között azonban nem volt elkerülhető. A fegyveres harcok
megszűntetése, az élet normális keretek közé történő visszabillentését csak egy
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semleges, külföldi katonai erő jelenlétével lehetett megvalósítani. A külföldi
katonai jelenlét szabályait pontosan meg kellett határozni, ezt szolgálja az 1.
számú melléklet, ami azonban nem határozza meg a katonai jelenlét időhatárait.
Az állami szuverenitás további csökkentését jelenti az, hogy a Központi Bank és
az Alkotmánybíróság élén külföldi állampolgár áll: a monetáris politikáról
valamint a törvénykezés egy szegmenséről nem bosznia-hercegovinai szakember
dönt.

Nincs alkotmányos garancia az entitások közötti együttműködésre,

Republika Srpska gyakorlatilag nem vesz részt az állami intézményekben, nem
használja az állami valutát, és nem járul hozzá az állami költségvetéshez. Így az
alkotmányosság nem teljes, amely súlyosan sérti Bosznia-Hercegovina minden –
bosnyák, horvát és szerb – polgárának jogait. A párhuzamos intézmények, a
kettős állampolgárság – bár pszichológiai értelemben szükség volt rájuk – csak
nagymértékben megnehezítik az intézmények finanszírozását egy olyan államban,
amelyik egyébként is súlyos gazdasági és pénzügyi problémákkal küzd.

5.4. Összegzés
Bosznia-Hercegovinát felkészületlenül érte Jugoszlávia felbomlása. Az
Európai Közösséget felkészületlenül érte a Boszniában tapasztalt problémák
komplexitása. Alija Izetbegović kezdetben azon dolgozott, hogyan lehetne a
közös államot megmenteni, de a föderáció-konföderációs terve nem nyerte el csak
a macedónok támogatását. Szlovénia és Horvátország kiválásával Bosznia új
politikai kontextusba került. Kényszerből a függetlenség mellett kellett dönteni,
de az államalkotó népek azt nem támogatták maradéktalanul. Ennek
következtében Bosznia-Hercegovina megbukott az EK vizsgáján, azaz nem tudott
megfelelni az Európai Közösség által felállított kritériumrendszernek.
A bosnyákok vallási alapon váltak államalkotó nemzetté Tito
Jugoszláviájában. A muszlim valláshoz a múltban negatív jelentés párosult, ami a
közel hat százéves török megszállásnak köszönhető. A boszniai válság vallási
konfliktusként is felfogható, amelyben katolikus, ortodox és muzulmán vallású
népesség harcolt egymással az államhatalom megragadásáért.
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Számos szakértő szerint Bosznia volt az Európai Unió Közös Kül- és
Biztonságpolitikájának

az

első

próbája.

A

Maastrichtban

megalkotott

hárompilléres rendszer második pillére valójában a régi politikai egyeztető fórum
alapszerződésbe foglalása volt. Tehát a hidegháború alatt oly jól működő Európai
Politikai Együttműködés bukott meg.

Ez volt az első jelzés arra, hogy a

kormányközi alapon működő külpolitika az új nemzetközi rendszerben sikeresen
nem alkalmazható. Bosznia még nem adott egyértelmű jelzést arra, hogy a
külpolitika keretén belül nagy szükség lesz a konfliktuskezelési képességek
kifejlesztése.
A jugoszláviai konfliktus menedzselése alatt alakult ki a diplomácia egy
új formája, amit többszintű diplomácia néven ismerünk. Ennek értelmében több
nemzetközi szereplő vesz részt egy váláság kezelésében. A Jugoszláviakonferenciákon az Európai Közösség és az Egyesült Nemzetek osztotta meg a
felelősséget. Később az Összekötőcsoport munkájában az Európai Uniót NagyBritannia, Franciaország és Németország képviselte, ami a többi uniós tagállamot
megfosztotta attól, hogy fontos külpolitikai döntésekben közvetlenül részt
vegyen. Mellettük az Orosz Föderáció vett részt a válság kezelésében, ami
alapvetően Moszkva új külpolitikai céljainak, illetve aktívabb balkáni
politikájának megnyilvánulása volt. Az Egyesült Államok kezdetben európai
ügyként kezelte a jugoszláviai válságot, ám az új elnök, a demokrata Bill Clinton,
alapvetően más, aktívabb Európa-politikát kívánt folytatni. Boszniában
kifejezetten konfrontációs politikát alkalmazott: a rendezési terveket sorra
megtorpedózta és a NATO keretén belül katonai megoldást kényszerített ki,
amivel a hidegháborús nyugati katonai szervezet létjogosultságát is sikerült
alátámasztani.
Az Egyesült Nemzeteknek a békefenntartásban játszott szerepe
Boszniában elégtelennek bizonyult. Gyakran a legalapvetőbb feladatra, a harcoló
felek szétválasztására sem volt alkalmas. A boszniai válság vége felé csak
másodlagos szerepet töltött be.
A Daytonban kikényszerített béke valójában csak arra volt jó, hogy a
harcoknak és a vérontásnak véget vessenek. A békeszerződés túl bonyolult és
drága állami konstrukciót alkotott, ami nem felelt meg egyik államalkotó
entitásnak sem.
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IV. Az Európai Unió konfliktuskezelése a
balkáni válságokban

1995-re a Jugoszlávia felbomlását kísérő fegyveres konfliktusok véget
értek. Az utódállamok határait véglegesítették és megkezdődhetett a konfliktus
utáni újjáépítés. Ezt az idillinek látszó állapotot rengette meg négy olyan válság,
amelynek főszereplői a Balkán-félszigeten élő albánok.
Az albánok eredtéről számos egymással ellentmondásos elmélet született.
A legelfogadottabb nézet szerint, az albánok őslakosok a Balkán-félszigeten és a
nyelvük az ókori illír és a trák nyelvek leszármazottja. A mai Albánia része volt
az ókori Illíriának és Epirusznak. A rómaiak gazdag vas-, réz-, arany- és
ezüstbányáik miatt foglalták el ezt a területet.
Kr.u. 395 után az a terület, amelyet ma Albániának nevezünk a KeletRómai Birodalomhoz került, majd a szláv törzsek betelepedésekor ÉszakAlbániát a szerbek, Dél-Albániát a bolgárok foglalták el. A középkorban Velence
Shkodrában és Lehzában építette ki hídfőállását, majd a normann hódítás után
Albánia a nápolyi Anjouk birtoka lett.283 A nápolyi fennhatóságnak a szerb Dušan
cár vetett véget, akinek halála után szétesett a szerb állam és Albániát a török
megszállásig albán törzs- és nemzetségfők irányították. Bár az oszmánellenes
harcokban az albánok jelentős segítséget kaptak Velencétől és Nápolytól, a
törökök 1478-ban elfoglalták.284 Az oszmán fennhatóságnak 1912-ben lett vége,
amikor a törzsfők Vlorában kikiáltották az önálló albán államot, melynek határait
a következő évben húzták meg a firenzei jegyzőkönyv alapján. Az albánság nagy
része a nemzetállami határon kívülre került a szomszédos államok fennhatósága
alatt. Albánia az I. világháború alatt olasz-görög- bolgár-szerb hadszíntérré vált.
A nemzeti kérdést a béketárgyalásokon sem sikerült megoldani, így Albánia az
1913-as határok mentén kezdhette meg az újjáépítést.

283
284

4.

I. Károly nápolyi király 1272-ben Albánia királyának nyilvánította magát.
VICKERS, M., The Albanians: A Modern History. London-New York: I.B Tauris & Co. Ltd, 2006. p2-
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A II. világháború után sem volt lehetőség egy egységes albán állam
megszervezésére. A legnagyobb Albánián kívüli albán lakta területek
Jugoszláviában maradtak. Az albán nemzeti program megoldását ígérte a Balkánszövetség, melyben Albánia csatlakozhatott volna a délszláv államhoz. A terv a
Tito-Sztálin szakítása után kútba esett, így Koszovó, Nyugat-Macedónia és
Montenegró déli részén élő albánság továbbra is Jugoszlávia része maradt.
Az albán nyelvészek egyetértenek abban, hogy nyelvük az indoeurópai
nyelvcsalád tagja, amelyben különálló ágat képvisel. Abban a kérdésben sincs
vita köztük, hogy az albán az illír dialektus délnyugati csoportjának közvetlen
leszármazottja. Ennek ellenére számos más elképzelés is létezik, mint a pelasg, a
dák, a trák, illír-trák, stb. nyelvekből való leszármaztatás. Az albán nyelv két nagy
nyelvjárásra oszlik – a gegre és a toszkra –, amelyek több aldialektusokra
oszthatóak. Az albán irodalmi nyelv és a nyelvtan a 20. században alakult ki.285
Az albánok magukat shqiptarë-nak, országukat Shqipëri-nek, nyelvüket
pedig shqipë-nek nevezik. Ezek a fogalmak a 17. század végén illetve a 18.
század elején terjedtek. Azok az albánok, akik korábban hagyták el a Balkánfélsziget nyugati felét, más nevet használnak saját maguk megjelölésére. A DélOlaszországban és Szicíliában letelepedtek, akik a 15. században érkeztek új
hazájukba, illetve azok, akik a 14. században Görögországban telepedtek le
arbëreshë-nek hívják magukat. Azok az albánok pedig, akik Epiruszban élnek
Çam-nak, nyelvüket pedig çamërishtë-nek nevezik, ami valójában a toszk déli
aldialektusa.
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1. Az albániai válság

1.1. A kommunista örökség
Enver Hoxha nehéz örökséget hagyott maga után, amikor 1985-ben
meghalt. A csaknem hermetikus elszigeteltség a gazdaság szinte azonnali
összeomlásához vezetett Albániában. A privatizációt jórészt a korrupció és a
hatalom

megtartása

motiválta.

A

mezőgazdaságban

sokáig

rendezetlen

tulajdonviszonyok a termelés jelentős visszaesését eredményezték. Az ország
területének mindössze 12% alkalmas földművelésre, és e földterületek nagy része
a déli országrészben található, egy részük a görög kisebbség kezében. A
kommunista időkben kiépített mezőgazdasági nagyüzemeket szétaprózták, így
azok nyereséges termelésre nem voltak alkalmasak. A parasztság csalódott az új
rendszerben, hiszen az ígéretek ellenére még jobban elszegényedtek, miközben a
kormányzat tehetetlennek bizonyult a problémák rendezésére.
Leglátványosabban a szocialista nehézipar omlott össze. Egész városok
váltak egyik pillanatról a másikra szellemvárosokká: az ipari termelés
megszűntével a lakosság az ország más területein – elsősorban a fővárosban –
keresett megélhetési lehetőséget. Tirana azonban nem volt felkészülve ekkora
népesség befogadására: sem az infrastruktúra sem a munkalehetőségek terén.286
A hatalmasra nőtt munkanélküliség elől az albánok Európa más
országaiban próbálnak megélhetési lehetőséget találni. A célpontok közül a
legfontosabb Olaszország és a szomszédos Görögország. Mivel az albán
munkaerő nem túl magasan képzett Európa államai nem szívesen fogadják őket.
Az albán társadalom archaikus: a közösség zárt, a nők mozgástere erősen
korlátozott.

Az

albánok

nehezen

integrálódnak

a

liberálisabb

nyugati

társadalomba.
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Albániában a hivatalos adatok szerinti 30%-os volt a munkanélküliség, 287
ám ez az arány valószínűleg ennél sokkal magasabb volt. Az általános
létbizonytalanság kedvez a szervezett bűnözésnek. Az olasz maffia DélAlbániában építette ki balkáni hídfőállását. Emellett az albán szervezett bűnözés
szoros kapcsolatokat épített ki a török és a szerb maffiával is. Sajnos Albánia az
Afganisztántól Nyugat-Európáig vezető illegális tevékenységek útvonalába esik.
Emellett virágzik a korrupció és a feketegazdaság, emiatt a külföldi befektetők
elmaradnak.
A kláni és törzsi struktúrák ma is jelentős hatással vannak az
államszervezet működésére: a törzsi kultúra nem jelentéktelen szervezeti eleme a
politikának. A patriarchális jegyeket magán viselő társadalomban nem alakult ki
erős polgári középosztály. A demokráciának nincsenek hagyományai az
országban.288 A törzsi és klán-szervezet a gondolkodásra is rányomta bélyegét. A
szolidaritás és lojalitás családi és törzsi szinten a legerősebb. A tisztelet, becsület,
bátorság és hősiesség a jellemük alapvonása, és ennek jelképe a fegyverviselés.
A vérbosszú rendszere még mindig elevenen él Észak-Albánia elszigetelt
hegyvidéki közösségeiben. Ennek a rendnek még Enver Hoxha sem tudott gátat
vetni, mivel a központi kormányzat hatalma ezekre az elszigetelt falvakra nem
terjedt ki. 1996-ban a vérbosszú 60 ezer embert érintett Albániában, amelynek
komoly gazdasági és társadalmi következményei voltak. Az 1996-tól a vérbosszú
intézménye egyre nagyobb méreteket öltött.
A környezet romlása – a gazdasági okok mellett – nagymértékű
népességmozgást idézett elő. Az utak katasztrofális állapotban voltak, még a
legközelebbi falut is nehéz megközelíteni. Az ellenőrizetlen erdőirtások miatt
nagymértékű az erózió. A túllegeltetés miatt a folyók eliszaposodtak. A falusi
életmód sokkal nehezebbé vált, mint korábban, ezért a lakosság Észak-Albániából
a fővárosba özönlött. A népességvándorlást a szegénység is motiválta, az
északiak délre vándorlása csak fokozta az amúgy is meglévő társadalmi
feszültségeket.
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1.2. A rendszerváltás
Albániában is a megszokott forgatókönyv szerint zajlott le a
rendszerváltás. Egy tiranai diáktűntetés következtében a még hatalmon lévő
Albán Munkapárt 1990. december 12-én jóváhagyta az ellenzéki pártok
alakulását.289 1991 elején sorra alakultak meg az ellenzéki pártok: az Albán
Demokrata Párt, a Republikánus Párt, az Agrárpárt, a Környezetvédő Párt, és a
Görög Kisebbség Demokratikus Uniója (Omonia). Természetesen valamennyi
párt programja tele volt hangzatos ígéretekkel. A republikánusok fokozatos
privatizációt és új külföldi befektetéseket ígértek; a környezetvédők a környezet
megóvása és a társadalmi harmónia megteremtése mellett kampányoltak. Az
Agrárpárt a vidéki lakosság életszínvonalának emelését ígérte; míg az Omonia a
görög kisebbség, érdekeinek fokozottabb figyelembe vételét helyezte kilátásba.
A legeredményesebb ellenzéki párt az Albán Demokrata Párt lett. Közte
és az Albán Munkapárt között dőlt el a hatalmi kérdés az 1991. és 1992. évi
választásokon. 1991-ben az Albán Munkapárt még magabiztosan készült az első
többpárti választásokra, amelyet 1991. március 31-én tartottak. Nem volt nehéz
dolguk választókat biztosítani maguknak, mivel a média és a párt országos
hálózata lehetővé tette, hogy a legkisebb faluba is eljussanak. Így nem meglepő,
hogy az első választásokat is ők nyerték meg. A nemzetközi megfigyelők sem
jelentettek visszaélést. A választási eredményeket az alábbi táblázat mutatja:
Pártok
Albán Munkapárt
Demokrata Párt
Omonia
Veteránszövetség
Összesen:

Képviselői helyek
169
75
5
1
250

%
67,6
30,0
2,0
0,4
100,0

Forrás: Vickers, Pettifer 1999, p56; és Réti 2000, p254.

Shkodrában április 2-án a lakosság – többségében fiatalok – tiltakozó
megmozdulást szerveztek a kommunista párt győzelme miatt. A még hivatalban
lévő Elnökség utasítására a biztonsági erők kivonultak és a tömegbe lőttek: négy
289
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fiatal azonnal meghalt, és többen megsebesültek. Nem ez volt azonban az albán
lakosság első és utolsó megmozdulása. A biztonsági erők sem akkor először és
utoljára használtak fegyvert a tüntetőkkel szemben. A shkodrai tragikus
eseményeknek hosszú távú politikai következményei lettek.290
Az első többpárti parlament 1991. április 10-én ült össze, és a demokrata
párti ellenzék azonnal bejelentette, hogy addig nem vesz részt a parlament
munkájában, amíg a shkodrai vérengzésért felelősöket meg nem nevezik, és
bíróság elé nem állítják. Ezért az országgyűlés csak egy héttel később kezdhette
meg a munkáját, amikor a demokraták kérésére parlamenti vizsgálóbizottság állt
fel az ügy kivizsgálására.
Az országgyűlés első és legfontosabb feladata az alkotmány módosítása
volt. Mivel a pártok nem tudtak mindenben maradéktalanul egyetérteni, egy ún.
ideiglenes alkotmány lépett életbe.

Az új alaptörvény egyértelmű szakítást

jelentett a sztálinista múlttal: az állam neve Albán Köztársaságra változott és
kimondták a szabad vallásgyakorlatot.291
Az országgyűlés az Albán Munkapárt első titkárát, Ramiz Aliát,
választotta köztársasági elnökké, akinek az új alkotmány értelmében le kellett
mondania minden pártbéli tisztségéről. Alia Fatos Nanot kérte fel az új kormány
megalakítására. A Munkapárt már a választási győzelem napján kijelentette, hogy
nagykoalíciót kíván alakítani a parlamentbe jutott pártokkal azért, hogy közösen
vezessék át az országot a diktatúrából a demokráciába. A Demokrata Párt elnöke,
Sali Berisha, azonnal kijelentette, hogy semmilyen körülmények között nem
lépnek be az új kormányba, de a parlamentben konstruktív ellenzékként fognak
dolgozni.
A Nano-kormány egyetlen feladattal sem tudott megbirkózni: sem a
260%-os inflációval, sem a 70%-os munkanélküliséggel,292 sem az országos
munkabeszűntetésekkel. Mivel a kormánypárt semmit sem tudott megvalósítani a
választási programjában megígértekből, így az életszínvonal tovább zuhant. Az
Európai Közösség pedig nem mutatott érdeklődést az elmaradott balkáni állam
iránt, nem jött a nyugat-európai pénzügyi segély sem, és a nyugat-európai
államok sem fogadták kitörő örömmel a képzetlen albániai vendégmunkásokat.
290
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Miután a gazdaság teljesen leállt, és a Nano-kormány teljesen
tehetetlennek bizonyult, a kormányfő lemondott. A köztársasági elnök számára
igen nehéz volt olyan politikust találni, aki ebben a helyzetben vállalni merte az
új kormány megalakítását. Végül is Nano élelmezésügyi minisztere, Ylli Bufí
hajlandó volt egy próbát tenni, és megalakította a Nemzeti Stabilitás Kormányát.
1991 nyarára a gazdasági helyzet semmit sem javult: a munkanélküliség
mellett a legnagyobb problémát az élelmiszerhiány jelentette. Közel tízezer ember
próbált Olaszországba menekülni: Dursában megkíséreltek hajót szerezni, de a
helyi rendőrség ebben megakadályozta őket. Az Európai Közösségtől csupán
annyi tellett, hogy megduplázta az Albániának szánt segélyt. Mivel Olaszország
volt az illegális albániai menekültek fő célpontja, az olasz kormány vállalta
magára az EK segély szétosztását. A Pelikán-akció293 keretében hétszáz olasz
katona 150 millió dollár értékű segélyt osztott szét.
1992 januárjában Bufi is lemondott, és a köztársasági elnök a Bufikormány

élelmezésügyi

miniszterét,

Vilson

Ahmetit

bízta

meg

kormányalakítással. Ahmeti 1992. március 22-re általános választásokat írt ki. Ezt
a választást elsöprő többséggel a demokraták nyerték. A parlament 1992. február
4-én új választási törvényt fogadott el, mely a parlamenti képviselők számát 140
főre csökkentette. Nemzetközi felháborodást váltott ki – elsősorban Görögország
tiltakozása miatt – hogy ez a választójogi törvény betiltotta a vallási, regionális
vagy etnikai alapon történő pártszervezést. A törvény ezzel a görög kisebbség, az
Omonia, működését szinte lehetetlenné tette. A nemzetközi felháborodás miatt
gyorsan megoldást kellett találni a problémára, ezért a görögök pártját Emberi
Jogok Pártjára keresztelték át. A nemzetközi megfigyelők ezúttal is megfelelőnek
nyilvánították a választások lebonyolítását. Az eredmények az alábbiak szerint
alakultak:
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Párt
Albán Demokrata Párt
Albán Szocialista Párt
Albán Szociáldemokrata Párt
Emberi Jogok Pártja
Republikánus Párt
Összesen.

Képviselő
92
38
7
2
1
140

%
5,7
7,0
5,0
1,6
0,7
100,0

Forrás: Réti, 2000. p261.

1992. április 3-án Ramiz Alia elnök lemondott – annak ellenére, hogy a
mandátuma 1996-ig szólt. Ezzel a Szocialista Párt 294 beismerte vereségét és
lezárult a rendszerváltás Albániában.

1.3. A Berisha-korszak (1992-1997)

1.3.1. Az új rendszer berendezkedése

Sali Berisha és a Demokrata Párt korszaka meglehetősen ellentmondásos
volt. Nem kétséges, hogy magát a köztársasági elnököt és a pártját országa iránti
elkötelezettség vezette, módszerei sajnálatos módon nem sokban különböztek az
előző korszakban használtaktól.
Tiranában 1992. április 6-án ült össze az új országgyűlés. A honatyák a
demokraták javaslatára rögtön megváltoztatták az ország címerét és zászlaját,
valamint megválasztották a parlament elnökét, aki szintén demokrata párti
politikus volt: Pjeter Arbnori. Három nappal később az országgyűlés Sali
Berishát, a Demokrata Párt elnökét, választotta köztársasági elnöknek, aki közeli
barátját, Aleksander Meksit,295 bízta meg az új kormány megalakításával. Mint
látható, a kulcspozíciókat betöltők – a köztársasági elnök, a parlament elnöke és a
miniszterelnök – mind a választásokon győztes párt soraiból került ki. Berisha
elnök szinte azonnal hozzálátott, hogy a politikai ellenfeleitől megszabaduljon.
Magában a Demokrata Pártban is tisztogatásokat hajtott végre: szakított a párt
294
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elnökével, aki hosszú ideje támogatta őt. Leváltotta a Legfelsőbb Bíróság elnökét
is, akit a saját emberével váltott fel, és bíróság elé állította a politikai ellenfeleit. 296
A vád megalkotásában a titkosrendőrség jelentéseire támaszkodott.
A demokraták már az előző választási kampányukban is és a mostaniban
is az Európai Közösséghez valamint a NATO-hoz való csatlakozást hirdették, ám
nem vették figyelembe az ország gazdasági, társadalmi és morális helyzetét. Egy
előnye azonban volt a demokratáknak: Berisha elnök szoros kapcsolatot épített ki
az Egyesült Államokkal. Egyes értelmezők szerint – és ilyen Miranda Vickers és
James Pettifer, az albán-kérdés szakértői – az Egyesült Államok szerepe 1996-tól
túlsúlyba került, sőt egyes esetekben az Albániába akkreditált amerikai nagykövet
– William Ryerson – „súgott” a kormányzó pártnak. Amikor 1991 tavaszán
Gramoz Pashko miniszterelnök-helyettes az Egyesült Államokban járt, az
amerikai politikusok azt sugalmazták, hogy ha a választásokat a demokraták
nyerik, akkor Albánia tagsági felvételre számíthat a Nemzetközi Valutaalapba, a
Világbankba, az Európai Beruházási és Fejlesztési Bankba és az EBEÉ-be,
valamint két éven át élelmiszer és egyéb segélyszállítmányokat is kapnak. Mint
láttuk, az 1991-es választásokat a Munkapárt nyerte, így az Egyesült Államoknak
nem kellett az ígéreteit beváltani, és úgy tűnik, hogy 1992-ben, amikor már
valóban a demokraták győztek, már nem érezték kötelezőnek magukra nézve a
korábbi ígéretek betartását.
A demokraták kormányzása alatt a köztársasági elnök – Sali Berisha –
játszotta a kulcsszerepet az albán politikában. Fokozatosan diktatórikus
kormányzati módszerre tért át. A miniszterelnököt háttérbe szorította, és –
amerikai mintára – prezidenciális rendszert alakított ki. A jó kapcsolatokat
továbbra is ápolta az Egyesült Államokkal és annak Albániába akkreditált
nagykövetével, William Ryersonnal. Úgy tűnt, hogy Berisha az amerikai
segítségért cserébe feladta az európai orientációt. Ebben a kérdésben
természetesen az Európai Közösség is felelős, mivel nem mutatott túl nagy
érdeklődést Albánia iránt, és még az élelmiszersegélyek elosztását és
megszervezését is inkább az olasz kormányra hagyta.
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Berisha a médiát is saját ellenőrzése alá vonta. A lapokban, a rádióban
vagy a televízióban nem közölhettek „rossz” híreket, ezért a lakosság a külföldi –
elsősorban olasz és görög – televízió csatornákból értesült arról, hogy mi a
helyzet a saját országában! A kormány politikáját kritizálni eretnekségnek
bizonyult: az ilyen újságíró vagy ellenzéki politikus hamar börtönben találta
magát. Először az Albán Kommunista Pártot tiltotta be a parlament, majd sorra
tartóztatták le a szocialista képviselőket – köztük Ramiz Aliát és a nagy riválist,
Fatos Nanot is.
Összefoglalva Sali Berisha elnöki hatalma az alábbi pilléreken
nyugodott: erős nemzetközi – elsősorban amerikai – támogatás; diktatórikus
kormányzati módszerek, amelyeket az előző rendszertől vett át; szisztematikus
tisztogatások a Demokrata Párton és az állami intézményeken belül; cenzúra a
médiumokon; politikai ellenfeleinek bebörtönzése.297

1.3.2. Reformok a gazdaságban

A politikai rendszerváltás után Albániában is le kellett vezényelni a
gazdasági átalakítást. A kommunista elvekre épült, nehézipar-centrikus
gazdaságot szinte az alapjaitól kellett újjáépíteni. Az üzemek nagy része már nem
működött, hiszen elmaradtak a megrendelések és nem volt már nyersanyag
utánpótlás sem. Egész városok váltak szellem-településekké, hiszen őket a
szocialista nagyipar számára építették. Miután az ipari termelés ott megszűnt, a
lakosok elköltöztek. Nagy szükség lett volna az ipar szerkezeti átalakítására – a
helyi igényeket és lehetőségeket figyelembe véve.
A kormányzat rosszul szervezte meg a mezőgazdaság átalakítását. A
földművelésre alkalmas földterületek minősége nem egyforma. Dél-Albániában
találhatók a legjobb minőségű, legtermékenyebb földek. Az ország északi részén
azonban

a

termőképesség

sokkal

alacsonyabb.

A

mezőgazdasági

termelőszövetkezetek felbomlottak, a parasztok sok helyen apró, életképtelen
telkeket műveltek meg és nem akartak semmilyen szövetkezeti típusú szervezetbe
tömörülni. Így nem tudtak gépeket, növényvédő szereket venni, és a termőtalaj
297
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javítási munkálatait sem tudták elvégezni. Nem jutottak hozzá a modern
módszerekhez, így a termés is csak szűkösen fedezte a szükségleteket. Az egyéni
termelők piacra jutási lehetőségei erősen korlátozottak voltak, így nem sok
esélyük maradt a helyzetük javítására. A mezőgazdaság, amely a lakosság döntő
többségének biztosít munkalehetőséget, versenyképtelen volt. A kormányzat
kevés segítséget nyújtott, így a földműveléssel foglalkozók életszínvonala
fokozatosan romlott. Az albán gazdaság még ma is nagymértékben a
mezőgazdaságtól függ, ezért a mezőgazdaság elégtelen működése mindig kihat a
gazdaság egészére. Bár a privatizáció megkezdődött, üteme nagyon lassú volt és
átszőtte a korrupció.
A kommunista időkből örökölt bankrendszert nem privatizálták, az
működési zavarokkal küzdött és alkalmatlannak bizonyult az országot elöntő
kemény-valuta

mennyiség

hatékony

kezelésére,

amely

elsősorban

az

emigrációban élő albánoktól származott. Következésképpen új pénzügyi
intézmények alakultak az új igények kielégítésére. 298 Albániában azonban
meglehetősen kevés lehetőség adódott a valódi gazdaságban a befektetők
számára. Piramis-rendszerű pénzintézetek hálózták be az egész államot, és azért
virágozhattak, mert igen magas kamatot ígértek. Ezzel a típusú befektetéssel az a
baj, hogy nem áll valódi befektetés a rendszer mögött, a kamatot nem a
befektetésből származó profitból fedezik, hanem az új befektetők befizetéseiből.
Ebből az következik, hogy minél közelebb van valaki a piramis csúcsához, annál
biztosabb, hogy hozzájuthat a pénzéhez és a magas kamathoz. Viszont minél
lejjebb helyezkedik el a felépítményben, annál biztosabb, hogy a befektető
elveszíti a pénzét.
Mivel a kommunista időkben az albán lakosság számára lehetetlen volt a
kapitalista közgazdaságtanban jártasságot szerezni, az egyszerű embereket
könnyű volt a gyors meggazdagodás reményében a piramis-típusú befektetésekre
rávenni. Ehhez hozzájárult az a tény, hogy az Enver Hoxha alatt tapasztalt
alacsony életszínvonal az 1990-es években még alacsonyabbra süllyedt. Sokan
külföldön keresték a boldogulás lehetőségét, és az ott megkeresett javaikat
fektették be otthon.
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A kormányzatnak egyáltalán nem volt szilárd szabályozási rendszere,
amely megakadályozhatta volna a piramis-típusú befektetéseket. Ennél azonban
sokkal nagyobb probléma, hogy akarata sem volt. Ráadásul az állam figyelmen
kívül hagyta a Valutaalap figyelmeztetéseit.
Aggodalmunkat fejeztük ki az albán kormánynak, és most arra várunk, hogy megfelelő
intézkedéseket tegyenek… A magas kamatok nem stabilak, hiszen nem terem pénz a fákon.299

1992 óta az albán gazdaság látszólag dinamikus fejlődésnek indult. Ez a
fejlődés azonban nem saját erőforrásból táplálkozott, hanem az albán emigráció –
elsősorban az Egyesült Államokban élők – hazautalásaiból. E mellett az albánok
olajat csempésztek Montenegróba, fegyvereket főleg Jugoszláviába, de jutott
belőle Afganisztánba, Ruandába és Boszniába is, valamint drogot és
menekülteket szállítottak Olaszországba.
Égető szükség lett volna az államigazgatás reformjára. Túl sok képzetlen
alkalmazott dolgozott igen alacsony hatékonysággal. Az alkalmazásuk feltétele
szinte minden esetben az éppen hatalmon lévő párthoz való hűség. Mivel a
fizetésük rendkívül alacsony volt, a korrupció szinte mindennapossá, sőt inkább a
politikai kultúra részévé vált.

1.3.3. Az 1996-os választások

Sali Berisha autokrata politikája 1996-ra tarthatatlanná vált.300 Amikor
hatalomra került, Albánia a gazdasági összeomlás szélén állt: nem volt élelem, az
ipar teljesen leállt, közel 1 millió munkást küldtek kényszerszabadságra havi 7-10
dollárnak megfelelő jövedelemmel. Az Olaszországba és Görögországba emigrált
albánok pénzügyi segítsége nélkül, illetve a Pelikán-akció élelmiszerszállítmányai
nélkül nem sikerült volna az éhínséget megakadályozni. Berishának nem sikerült
a politikai stabilitás megteremtése. A parlamentben a szocialista ellenzék sorra
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megakadályozta a demokratákat a reformok bevezetésében. Nem sikerült az
alkotmányt sem módosítani – egészen 1998-ig.
1995 őszén a parlamentben számos új törvényjavaslatot fogadtak el,
mindegyiket azzal a céllal, hogy az 1996. májusi választásokon biztosítsa a
Demokrata Párt győzelmét. Ez eléggé aggasztotta a nemzetközi közösséget, mivel
a tendencia ismét az egypárti kormányzás irányába mutatott. Berisha 10%-ra
akarta emelni a parlamentbe való bejutási küszöböt, de az Európai Bizottság és
Washington nyomására a számot 7%-ra mérsékelték. A kis ellenzéki pártok
bejutása így is kétségessé vált. A törvény elfogadását Berisha washingtoni
látogatása utánra időzítették, így szándékosan azt a látszatot keltették, hogy a
bejutási küszöb felemelését az Egyesült Államok is jóváhagyta.
Új közigazgatási egységet alakítottak ki, a prefekturát, amelynek vezetőit
a Demokrata Párt nevezte ki. A prefektusok teljes ellenőrzési jogot kaptak a
választások felett, amely jogukkal később vissza is éltek.
Az

ellenzéki

politikusokat

és

újságírókat

szisztematikusan

megfélemlítették. A kormányzat akadályozta a pártokat, hogy a választási
kampánypénzekhez hozzájussanak. Nem kaptak lehetőséget, hogy az állami
kontrol alatt lévő televízióban szerepeljenek, és tilos volt az ellenzéki pártoknak a
városok főterén kampányolniuk.
A köztársasági elnök a választásokat a lehető legkésőbbi időpontra írta ki,
mivel a téli megpróbáltatások301 miatt a lakosság mindig elégedetlenebb volt a
kormányzattal. Ezért a választásokat 1996. május 26-ra illetve június 2-ra írták ki.
Az Európai Unió és a tagállamok e jelenségekkel szemben közömbös
maradt. Ugyanakkor az EBESZ, amely a választások megfigyeléséért volt felelős,
a jelentésében súlyos visszaélésekre mutatott rá, és azt javasolta, hogy bizonyos
körzetekben a választás első fordulóját ismételjék meg. Erre azonban nem került
sor még annak ellenére sem, hogy az Európa Tanács a teljes választás
megismétlését javasolta.302
Az amerikai diplomaták is élesen bírálták a nyilvánvaló választási
csalásokat. Még az új országgyűlés alakuló üléséről is távolmaradtak. Az Európai
301
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Unió nem adott ki nyilatkozatot, de újraértékelte az Albániával való kapcsolatait,
és leállított minden, a kereskedelemre és együttműködésre irányuló fejlesztést.
1996-ig Sali Berisha erős nemzetközi támogatást élvezett, mivel a
nemzetközi közösség benne látta a stabil Albánia biztosítékát. Az 1996-os
választások után azonban nyilvánvalóvá vált, hogy nem képes országa stabilitását
fenntartani. Ráadásul veszélyesen kiszámíthatatlanná vált a diktatórikus, és Enver
Hoxha korára emlékeztető módszerei miatt: csalt a választásokon, politikai
ellenlábasait bebörtönöztette, állami tisztviselőket büntetlenül le lehetett lőni
közterületen, stb. A stabilitás és a fejlődés évei után visszahozta a fenyegetettség
érzését, és országa ismét az elszigetelődés irányában haladt.

1.4. Zavargások 1997-ben
Néhány betétes 1996 őszén már felfigyelt a Valutaalap megjegyzéseire és
voltak információik a korábban Romániában, Szerbiában és Oroszországban
történtekről, ezért jobbnak látták a pénzüket kivenni a befektetési alapokból.
Ezzel dominószerűen elindították a pénzügyi összeomlást.303 Senki sem tudja,
hogy a lakosság valójában mennyi pénzt fektetett be a piramis-rendszerbe, de a
nemzetközi pénzügyi hatóságok 2 milliárd dollárra becsülték.304 Ez hatalmas
összeg egy olyan apró államban, mint Albánia.
A válság 1996 karácsonyát követően egyre intenzívebbé vált: egyre
nagyobb tömeg demonstrált Tirana utcáin. A kormányzat közben vonakodott a
megfelelő döntéseket meghozni, azaz bezárni a piramis-rendszerű pénzintézeteket
és a gondoskodni a betétesek megfelelő kompenzálásáról. 1997. január végén
Berisha kénytelen volt katonaságot kirendelni az állami épületek védelmére.
Február elejére a főbb városokban összeomlott az állami adminisztráció: a
lakosság a tüntetések közepette esztelen rombolásba kezdett. Az állam az
összeomlás szélén egyensúlyozott, miközben a tüntetők a demokrata párti
kormánnyal küzdöttek a hatalom gyakorlásáért. A titkosrendőrség sorozatos
letartóztatásokkal akarta a demonstrálók vezetőit eltávolítani. A köztársasági
303
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elnök az állami televízióban tett ígéretet, hogy a betétesek visszakapják a
pénzüket az időközben bezárt piramis-bankokból. Azonban mindenki tudta, hogy
a VEFA305 betéteseit fogják csak kártalanítani két okból: e mögött a pénzintézet
mögött a kormányzópárt állt, illetve lehetetlen volt annyi pénzt találni egész
Albániában, amennyivel mindenkit kártalanítani lehet.
A zavargások Albánia déli részén törtek ki, elsősorban Vlorában és
Sarandában, ahol a legtöbb olyan bank működött, amely csődbe ment. 1997.
március 2-án Berisha feloszlatta a parlamentet és elnöki uralmat vezetett be, majd
mozgósítást rendelt el a hadseregben. Az albán hadsereg azonban addigra már a
teljes szétzüllés állapotában volt. Az európai politikusok hiába bíztak abban, hogy
az albán elnök a hadsereg segítségével majd úrrá lesz a válságon. Ők nem tudták,
hogy a sereg tisztikara állandó céltáblája volt Berisha tisztogatásainak. A sereg
alig részesült az állami költségvetésből: technikai, pénzügyi és szervezési
problémákkal küzdött. Az albán elnök valójában csak és kizárólag az új
titkosrendőrségre számíthatott.
1997. március 3-án a kormány általános szükségállapotot hirdetett,306
amely után a kormány már rendeletekkel kormányozhatott. A médiát is szorosabb
ellenőrzés alá fogták, és sötétedéstől hajnalig teljes kijárási tilalom volt
érvényben. Dél-Albániában teljes volt a zűrzavar, miután az államhatalom
összeomlott. A lakosság kifosztotta a fegyverraktárakat, amelyeket a hadsereg – a
kapacitás hiánya miatt – már rég óta nem őrzött. A fegyverek tömegével kerültek
a civil lakosság kezébe. A feldühödött lakosság kifosztotta az üzleteket és a
raktárakat. A cél nélküli levegőbe lövöldözés pedig számos vétlen ember halálát
okozta.
Az első pillanatokban úgy tűnt, hogy a felkelés csupán regionális jellegű,
és elsősorban Berisha meg a demokraták ellen irányult. Mivel Dél-Albánia a
szocialisták központja még ma is, könnyű volt a zavargásokat a szocialisták
hatalom átvételi kísérletének tekinteni. A nyugati média – elsősorban a CNN –
egyenesen az állam kettészakadásáról beszélt. Nem rendelkezve megfelelő
információval, a toszkokat és a gegeket két külön nemzetnek aposztrofálta, akik
305
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regionális (észak vs. dél) és vallási (katolikus vs. ortodox, középen muzulmán)
alapon különböztek. Valójában Albánia nem csak dialektus és regionális
értelemben szakadt északra és délre (toszkra és gegre ha úgy tetszik), hanem
politikailag is: dél hagyományosan a szocialisták erőssége, míg északon a
demokraták vannak túlsúlyban. Volt a zavargásoknak olyan értelmezése is, hogy
azokat Görögország indukálta, mivel befolyása alá akarja vonni Dél-Albániát.
Mások szerint Szerbia állt a zavargások mögött, mivel a koszovói válság miatt
érdeke egy megosztott Albánia. Ismét mások szerint a zavargások hátterében a
szocialisták állnak, akik segítséget kaptak bizonyos olasz politikai köröktől.
1997. március végén a köztársasági elnök és ellenzéke is beismerte, hogy
az irányítás kicsúszott a kezükből. Ezért közösen kérték fel az Európai Uniót,
hogy küldjön nemzetközi intervenciós erőket. A balkáni szomszédok lezárták az
Albániával közös határokat. Csupán Koszovóba és Macedóniába áramolhattak
szabadon a fegyverek, mivel a központi hatalom kezében nem volt megfelelő
eszköz a határok ellenőrzésére, ugyanis március közepére a dél-albániai
határvédelem teljesen megsemmisült. A határőrök vagy Görögországba
menekültek vagy egyszerűen hazamentek.

1.5. Nemzetközi reakció
A nemzetközi közösség számos intézkedése hiábavalónak bizonyult.
Valamennyi intézkedés célja az volt, hogy Sali Berisha elnök kormányzati
pozícióját hosszú időre biztosítsák. Nem vették számításba, hogy az állam és a
társadalom közti kapcsolat törékeny Albániában, ami nagyobb odafigyelést
igényelt volna az államigazgatás és intézményi reformok részéről.
Legkorábban az a két szomszédos állam reagált, amelyek egy
válsághelyzet idején először válnak az albániai menekülthullám célpontjává:
Görögország és Olaszország. Március elejétől kezdve humanitárius katasztrófa
fenyegetett: a pánik bármikor eluralkodhatott az egész országban, a társadalom
bármelyik

pillanatban

összeomolhatott.

A

háttérben

pedig

Koszovó

destabilizálódott, amely később arra ösztönözte a Milošević-rezsimet, hogy
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megszabaduljon az albán népességétől. Ennek ellenére beavatkozásra egyelőre
senki sem gondolt. 307
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1.5.1. Görögország

1997 márciusában Athén az általános mozgósítás mellett döntött, mivel
nem csak a menekültáradatot akarták megelőzni, hanem azt is, hogy a válság
átnyúljon az albán-görög határon. Görögország és Albánia viszonyát régóta
beárnyékolta az Epirusz fölötti területi vita. Epirusz északi része Albániához
tartozik, ahol jelentős számú görög kisebbség él. Dél-Epirusz Görögországhoz
került, ahol viszont jelentős az albán kisebbség száma. Mindkét állam magának
követeli Epirusz teljes területét.
Februártól a görög televízióban egyre nagyobb teret nyertek az albániai
eseményekről szóló tudósítások. A riportok pozitív megvilágításba helyezték a
dél-albániai felkelőket. A görög ortodox papság pedig szívesen látta volna a
tiranai muzulmán kormányzat bukását. Athénban is úgy látták jónak, hogy ha a
demokrata párti kormány megbukik. Utána egy görög-barát kormány kerül
hatalomra, amely majd óvatosabban közelíti meg a regionális konfliktusokat.
Athén mindig is támogatta a görög ortodox keresztényeket DélAlbániában. Az albán-görög kapcsolatok 1994-ben jelentősen megromlottak,
amikor Berisha bebörtönözte a görög emberi jogi aktivistákat. Az albániai görög
kisebbség ezért szívesen látta volna Berisha elnök bukását. Nem javított a két
ország kapcsolatán az sem, hogy a görög kormány elsősorban az albániai ortodox
keresztényeknek bocsátott ki munkavállalási engedélyt.
Az albánok folyamatosan és rendszeresen lépték át illegálisan az albángörög határt a Korça és Kastoria közti erdős hegyvidéki területen. A válság
kirobbanása után a határsértők száma a korábbi többszörösére nőtt, akik főleg a
dél-albániai görög kisebbségből kerültek ki, akiket különböző bűnözőcsoportok
tartottak rettegésben. Tevékenységük odáig fajult, hogy két albániai falu –
Tsionka és Vryssera – teljesen elnéptelenedett. A Gjirokastrában működő görög
konzulátust is állandó fegyveres támadások érték.
Mivel Görögországnak elemi érdeke volt a válság rendezése, ezért
rendkívüli pénzügyi, technikai és diplomáciai segítséget ajánlott fel Tiranának.
Athén azt is kilátásba helyezte, hogy görög katonákat biztosít az ENSZfelhatalmazású nemzetközi erőkben. A görög kormányzatot eléggé megriasztotta
az albániai válság gyors elmélyülése. Ezért a külügyminiszter – Theodorosz
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Pangalosz – Belgrádba majd Szkopjéba utazott, hogy összehangolja a három
állam tevékenységét a válság kezelésében.308

1.5.2. Olaszország

Olaszország a Berisha-kormányzat feltétlen támogatói közé tartozott,
benne látták azt a biztosítékot, aki gátat vet az albánok kivándorlásának. Róma
ugyanis attól tartott, hogy megismétlődnek az 1991-92-es csónakrablások és az
albánok nagyszámban lepik el Calabriát, ezért március 4-én egy olasz hadihajó
jelent meg Albánia vizein. Egy héttel később Olaszország albániai nagykövete –
Paolo Foresti – próbált meg közvetíteni a kormány és a felkelők között egy hajó
fedélzetén. Később az olasz külügyminiszter – Lamberto Dini – utazott Tiranába
tárgyalni Berisha elnökkel. De március első hetében már megérkeztek az első
albániai menekültek a dél-olaszországi Bariba. Brindisiben több albán katonatiszt
kért menedéket. Olaszország már március elején elkezdte a külföldiek
kimenekítését Albániából. Mozgósította a határőrséget és a parti őrséget is.309

1.5.3. Nagy-Britannia

A konzervatív brit kormányzat is Berishát támogatta. A brit-albán
kapcsolatokat

azonban

beárnyékolta

egy

banális

esemény.

Az

albán

közvéleményt a britek ellen fordította az, hogy Berisha elnök londoni
látogatásakor John Major miniszterelnöknek olyan ajándékokat vitt, amelyeket
különböző múzeumoktól vett el, és az MI6 erről pontosan tudott. Ráadásul a brit
ökoturizmus projekt Qeparovban a brit hírszerzés fedőszerveként működött, mely
szintén nem javította a brit-albán kapcsolatokat.
Március 13-án London megpróbálta kimenekíteni a brit állampolgárokat
Albániából, de a szervezetlen akció gyorsan kudarcba fulladt. Az olasz
haditengerészetnek kellett a britek segítségére sietnie. Ennek ellenére a britek
308
309

Ibid., p56.
BINDI, F., Italy and the European Union. Brookings Institution Press, 2011. pp171-176.
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ellenezték a nemzetközi beavatkozást, ugyanis a konzervatív kormány parlamenti
választások előtt állt és semmilyen bonyolult nemzetközi akcióba nem kívántak
belekeveredni. Viszont Berisha támogatói a konzervatívok között sem
mozdították a kisujjukat sem az albán elnök hatalmának megmentésére. A brit
konzervatívok Balkán-stratégiája az volt, hogy Berishát megtartsák egy gyenge
Albánia élén, miközben támogatják Milošević balkáni expanzív politikáját.310

1.5.4. Európa többi állama

Franciaország az egyetlen olyan európai állam, amelynek normális
diplomáciai és kereskedelmi kapcsolatai voltak Albániával. Berishának voltak
támogatói a francia kormányon belül, sőt a lyoni egyetemen albanológia program
is működött. Az albán köztársasági elnök jó kapcsolatokat ápolt a francia
titkosszolgálatokkal. Ennek ellenére a francia balkanisták Berisha-ellenes
nézeteket vallottak – lévén főleg szocialista érzelműek.
Németországban Berishának a jobboldali és bizonyos katolikus311
körökben volt támogatottsága. Viszont a németországi koszovói emigránsok
csalódtak Berisha Koszovó-politikájában.
A skandináv államoknak kevés kapcsolata volt Albániával. A
Skandináviában élő albán lobby főleg koszovói menekültekből állt, akik
értetlenül szemlélték az albániai események alakulását.
Milošević Szerbiájában Berishát meglehetősen egyoldalúan ítélték meg.
Militáns

gegnek tartották,

akinek kiterjedt

családi kapcsolatai

vannak

Koszovóban, és aki erősen támogatja Rugova Demokratikus Ligáját.
1997 márciusában Macedóniában is mozgósítást rendeltek el az állam
nyugati határának védelmére. A macedón vezetés hiába zárta le a macedón-albán
határt, a fegyverek átcsempészésének nem tudott gátat vetni. Szkopje egyre
erősödő aggodalommal figyelte az albániai eseményeket, és sürgette az európai
államokat egy átfogó rendezés kidolgozására.

310
311

Ibid., p69.
Meg kell említeni, hogy az albán katolikusok mind a Demokrata Pártra szavaztak!
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1.5.5 Egyesült Államok

Albánia az amerikaiak számára értékes balkáni szövetséges volt. Albánia
volt az első ex-kommunista állam, amely teljes NATO-tagságért folyamodott. A
boszniai

katonai

műveletek

idején

kulcsfontosságú szerepet

töltött

be

geostratégiai helyzete miatt. A lehzai reptér volt a fő bázis a pilóta nélküli robot
megfigyelő repülőgépek számára. A zavartalan műveleteket az Amerika-barát
lakosság is segítette. Ennek ellenére az Egyesült Államok inkább háttérben
maradt: nem lelkesedtek a Berisha-kormányzatért, és kishitűséggel szemlélték a
koszovói eseményeket. Az Egyesült Államokban az albán lobby tagjai főleg
koszovóiak, őket elsősorban Koszovó ügye érdekelte. Albánia kérdésében az
emigráció erősen megosztott volt. Erős volt ugyanakkor az amerikai szerb
emigráció is, akik nem támogatták az albániai beavatkozást.
Washington nem nézte jó szemmel Tirana emberi jogi jogsértéseit, és azt,
hogy Berisha a totalitárius rendszer felé haladt. Viszont a Clintonadminisztráció312 a szocialistákat sem kívánta támogatni, mert ők a régi
kommunisták utódpártja volt. Az 1997-es válság azonban változást hozott az
amerikai-albán kapcsolatokban. Albániát stabilizálni kellett, hiszen az ország
része a Balkánnak, és nélküle nincs stabil Délkelet-Európa sem. Egy
demokratikus Albánia pedig jó kiindulópontja lehet a koszovói válság békés
rendezésének. Továbbá az Egyesült Államoknak szüksége van Albánia adriai
kikötőire, hogy biztosítsa a közel-keleti és Kaszpi-tengeri gáz- és olajvezetékeket.
És nem utolsó sorban ellensúlyozni akarta az erősödő orosz befolyást a térségben.
Az Egyesült Államok már 1996 decemberében új választások kiírását és
új alkotmány szerkesztését követelte az albán vezetéstől. Az elkövetkezendő
hónapokban ezt a követelését ismételgette. Két évvel korábban a boszniai
beavatkozás sikeres békefenntartói munkának bizonyult. Azonban egyre
erősödött az a politikai csoportot, amely csökkenteni igyekezett a balkáni
beavatkozást, sőt azt akarta, hogy Washington vonuljon ki Boszniából, amilyen
gyorsan csak lehet. A CNN és a legtöbb amerikai TV csatorna torz és egyben
negatív képsorokkal bombázta a nézőket Albániáról. Az amerikai közvéleményt
így könnyű volt meggyőzni arról, hogy a beavatkozás hiábavaló.
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KOLA, P., The Search for Greater Albania. London: C. Hurst & Co., 2003. pp328-329.
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Londonban a NATO akkori főtitkára kijelentette, hogy a Berishakormányzat védelmében nem fog a NATO-csapatokat küldeni Albániába. Viszont
kilátásba helyezett egy jövőbeni békefenntartó missziót, amelynek jellegét
azonban nem határozták meg. Javier Solana nem akarta, hogy a NATO-katonák
valamelyik oldal védelmében belekeveredjen a konfliktusba, és nem akart egy
polgárháború kitörésében segédkezni. Ez a kijelentés váratlanul érte Berishát és
környezetét.

1.5.6. Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet

Kostas Simitis görög miniszterelnök március elején rendkívüli ülésre
Athénba hívta az Európai Unió, az EBESZ képviselői és az albán miniszterelnököt.
Az ülés után Franz Vranitzky, az EBESZ albániai különleges megbízottja
felvázolta a tervét, amely három komponensből állt:
1. humanitárius és gazdasági segítség
2. emberi jogok és a demokrácia helyreállítása, és parlamenti
választások kiírása júniusra, és egy olyan kormány felállítása,
amelyben minden politika párt részt vesz, valamint a közrend
helyreállítása;
3. nemzetközi békefenntartó erők koordinálása
Vranitzky elképzelése arra irányult, hogy ne kívülről mondják meg az
albánoknak, hogy mit tegyenek, hanem nyújtsanak segítséget a belső konfliktus
kezelésére. 1997. április közepén az EBESZ megkezdte koordinációs munkáját
Albániában. Az Olaszország által vezetett katonai műveletek április 15-én
kezdődtek. A hadműveletekben olasz, francia és spanyol katonák vettek részt,
mintegy 6 ezer fő.
A katonaság megérkezése után a helyzet gyorsan normalizálódott
Albániában. Az EBESZ tárgyalásokba kezdett az albán vezetéssel. Április 20-án

177
megszületett az egyezmény Berisha elnök és a politikai pártok között, hogy 1997.
június 29-én parlamenti választásokat rendeznek.313

1.6. Napfelkelte-akció
1997. március 21-én az ENSZ BT az 1101. számú határozata314 hatalmazta
fel a Napfelkelte-akcióban részt vevő államokat a békefenntartói tevékenységre
az ENSZ Alapokmány VII. fejezete alapján. Továbbá felhatalmazást kaptak erő
alkalmazására és fegyvereik használatára önvédelem céljából. A Napfelkelteakció alapvetően olasz konstrukció volt, a vezetésében is elsősorban olasz
katonatisztek vettek részt. Az olaszoknak ugyanis már volt gyakorlata és
tapasztalata az albániai válságok kezelésében. 1991-ben az Pelikán-akció keretén
belül sikerült a humanitárius válságot enyhíteni, ugyanakkor megfelelő
helyismeretre is szert tettek.
A mintegy 6 ezer katonából álló misszióban a legnagyobb létszámmal az
olaszok vettek részt. Mellettük voltak dán, osztrák, görög, francia és spanyol
katonák.315 A NATO „nagyjai” – Egyesült Államok, Kanada és Nagy-Britannia –
senkit sem küldtek.
A katonákat az ország déli és középső részén vetették be. A cél az volt,
hogy az Alba-katonák sorompót alkossanak a szocialista vezetésű dél és a
demokrata párti észak között, amivel a polgárháború lehetőségét szüntették meg.
Az Alba-katonák ellenőrizték a főútvonalakat, amelyek Közép-Albániát kötötték
össze az északi és az északkeleti országrésszel. Erre azért volt szükség, hogy a
válság ne eszkalálódjon Koszovóba.
A

békefenntartók

helyszínre

érkezése

nem

jelentett

azonnali

békefenntartói tevékenységet, ugyanis a katonai létesítmények állapota siralmas
volt. Először a laktanyákat kellett lakhatóvá és védhetővé tenni: biztosítani az
energiaellátást, megszervezni a logisztikát és a kommunikációt.
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A Napfelkelte-akció eredeti feladata a demokrata párti kormányzat
védelme volt, de egyéb más feladatokat is el kellett látniuk, amelyek a
következők voltak:
1. az EBESZ által felügyelt választások biztonságának garantálása, azaz a
szavazóhelyek védelme;
2. a civil lakosság ellenőrzése, a napi járőrfeladatokat a katonák csak április
utolsó hetében kezdhették meg;
3. civil lakosság lefegyverzése, ám a katonák hosszú hetekig nem juthattak el a
legerősebben felfegyverzett városokba.
Az olasz Carabinieri316 is részt vett a békefenntartásban, akiket a
katonákhoz hasonlóan, a központi parancsnokság alá rendelték. Ők feleltek a
kikötő biztonságáért Dursában, miután a katonaság helyreállította ott a rendet, de
járőröztek a főutakon is. Rendfenntartó erőket más országok is küldtek. Ettől
kezdve a külföldi rendfenntartók folyamatosan képviseltették magukat. 19982000 között a Nyugat-európai Unió rendfenntartó missziója, majd az EU rendőri
kiképzési missziója volt jelen Albániában.
A

Napfelkelte-akciónak

köszönhetően

Albánia

nem

süllyedt

polgárháborúba – annak ellenére sem, hogy a fegyvereket nem gyűjtötték be és az
éjszakai lövöldözések sem szűntek meg. Sikerült a kivándorlási hullámot
lecsendesíteni és a társadalmi összeomlást megakadályozni.
1997. június 29-én viszonylag tisztességes választásokat tartottak
Albániában – bár még mindig mindennaposak voltak a robbantások és
nyilvánvaló csalásokat is elkövettek, amelyre az EBESZ fel is hívta a figyelmet.
Összességében olyan durva választási csalásokat nem követtek el, mint 1996-ban.
Végül is az EBESZ megfelelőnek ítélte a választásokat, mivel az állam
stabilizálása volt a legfőbb cél. Ha a szabálytalanságok miatt érvénytelenítik a
választási eredményeket, akkor egy polgárháborút kockáztatnak, amibe biztosan
belerántják Koszovót is és Nyugat-Macedóniát, és ezzel hatalmas válságot
idézhetnének elő a régióban. Ráadásul Bosznia ügye is előkerülhet, tehát a válság
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Katonai rend szerint tagozódó rendőri szerv, mely részben a hadsereghez tartozik. A NATO- és
ENSZ-békefenntartók jelentős hányada is az olasz Carabinieri soraiból kerül ki
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beláthatatlan következményekkel járhatott volna. A nemzetközi közösség jobbnak
látta, ha szemet huny a csalások fölött, ez volt a kisebbik rossz.

1.7. Belpolitikai hatások
A választásokat a szocialisták nyerték 52%-kal, míg a demokraták (a
Demokrata Párt 23 politikai és kulturális egyesülettel kötött választási
szövetséget!) 26%-t szeretek. Ez a 140 tagú albán parlamentben 88 illetve 24
helyet jelentett. 1997. július 23-án Berisha elnök lemondott kijelentve, hogy
morális okokból teszi ezt, hiszen nem volt alkotmányos kényszer erre. Július 24től Rexhep Meidani lett a köztársasági elnök, aki azonnal Fatos Nanot bízta meg
az új kormány megalakításával. Ezzel teljessé vált Sali Berisha veresége. Az új
kormányra alapvetően négy igen fontos feladat megoldásra várt:
1. megreformálni az államigazgatást;
2. megerősíteni a demokratikus intézményeket;
3. helyreállítani a törvényességet és a közbiztonságot; és
4. begyűjteni a fegyvereket.
Az államigazgatásban dolgozók nagy részét úgy kellett lecserélni, hogy
az ne politikai tisztogatásnak tűnjön, ugyanakkor új képzett személyzetet kellett
alkalmazni. Fel kellett emelni a fizetésüket, hogy így elejét vegyék a
korrupciónak. Erősíteni kellett a központi kormányzat és a helyi önkormányzatok
közötti együttműködést, ami elég nehéz, mivel a polgármesterek nagy része
demokrata.
A Nyugat-európai Unió317 segített a rendőrség megreformálásában
különböző képzési programokkal és technikai segítséggel. A hadsereg
reformjában Olaszország és Görögország nyújtott segítséget. Újjászervezték a
határvédelmet, és az olasz kormány 500 katonát küldött az albán sereg tisztjeinek
átképzésére. Görögország a katonai kórházak felújítását vállalta magára.
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1.8. Az Európai Unió rekonstrukciós politikája Albániában
Az Európai Közösség és Albánia között az első diplomáciai kapcsolatok
1991-ben létesültek. Egy évvel később a Közösség

Kereskedelmi és

együttműködési szerződést kötött Tiranával, így Albánia előtt megnyílhatott az út
a PHARE pénzalaphoz. A szerződés, mely 1992 decemberében lépett hatályba, és
politikai párbeszédet is tartalmazott a két fél között. 1992-ben Albánia is részesült
az általános preferencia rendszer előnyeiből. 1992-től 1996-ig az Európai
Közösség

és

Albánia

kapcsolata

folyamatosan

bővült.

Az

1996-os

képviselőválasztásokon történt csalások, majd az 1997-es gazdasági összeomlás
és az azt követő súlyos pénzügyi és társadalmi válság miatt a kapcsolatok további
építése a megadott keretek között már nem volt lehetséges. 1997-ben
szembesülhetett az európai közvélemény azzal, hogy az albániai válság milyen
mélységeket képes produkálni. Sajnos a nemzetközi média nem a válság okait és
a lehetséges megoldásokat kereste, hanem a lakosság elmaradottságát és „barbár”
reakcióit domborította ki.
Az 1990-es évek Délkelet-Európában nehéz nemzetközi helyzetet
produkáltak. Jugoszlávia felbomlása egyrészt háborús övezetté változtatta a térség
nyugati felét, másrészt a jugoszláv utódállamok egymás közötti kapcsolata sem
szolgálta a térség érdekeit. A korábbi stabilizáló állam, Jugoszlávia, destabilizáló
tényezővé vált. A Daytonban megkötött egyezménnyel az Unió egy rövid ideig
azt hihette, hogy békét teremtett a térségben. Ez azonban hiú ábrándnak
bizonyult: előbb Albánia, majd Koszovó, Dél-Szerbia és végül Macedónia vált
válságövezetté, mely arra ösztönözte az Európai Uniót, hogy alapvetően
változtasson a térséggel kapcsolatos politikáján.
Az Unió 1999 májusában kezdeményezte a stabilizációs és társulási
folyamatot, melynek célja az volt, hogy közelebbi kapcsolatot építsen ki az Unió
a nyugat-balkáni államokkal. Az Európai Bizottság 1999 novemberében tette
közzé azt a tanulmányát, amelyben rögzítették, hogy Albánia még nem érett meg
egy stabilizálási és társulási szerződés megkötésére. A feirai európai
csúcstalálkozón 2000 júniusában az Unió kijelentette, hogy potenciális tagokként
kezelik azokat az államokat, amelyek részt vesznek a stabilizálási és társulási
folyamatban.
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A Nyugat-Balkán és az Európai Unió kapcsolatában mérföldkőnek
számító zágrábi találkozón az Unió megerősítette a feirai határozatot. Ezek után
az Unió szorosabb kapcsolat kiépítését határozta el Albániával. Ennek érdekében
megszervezték az Albánia-EU Operatív Bizottságot, melynek a feladata, hogy
feltérképezze Albánia képességét, meg tud-e felelni a Stabilizálási és Társulási
Szerződésből származó követelményeknek. Az Európai Bizottság 2001-es
beszámolójában arra a következtetésre jutott, hogy Albánia megfelel azoknak a
követelményeknek, amelyek alapján megkezdhetők a stabilizálási és társulási
együttműködés megkötésére irányuló tárgyalások. Miután a Miniszterek Tanácsa
jóváhagyta a Bizottság beszámolóját, egy közös EU-Albánia Konzultatív
Különbizottság felállításáról döntöttek. 2002 első félévében kidolgozták a
tárgyalásokra vonatkozó javaslatot, és benyújtották azt az Európai Bizottsághoz.
Az Általános Ügyek Tanácsa 2002. október 21-én a tárgyalások megkezdése
mellett döntött. A tárgyalásokat hivatalosan 2003. január 31-én kezdték meg, és
az Európai Bizottság akkori elnöke – Romano Prodi – nyitotta meg. A
thesszaloniki csúcstalálkozón az Európai Unió megerősítette elkötelezettségét a
stabilizációs és társulási folyamat mellett: a programban résztvevő államok
alkalmasak az Uniós tagságra, és csatlakozhatnak, ha már felkészültek. 2004
júniusában a Tanács határozatot hozott az Európai Partnerség Albániával
alapelveiről.

Az Albánia számára létrehozott Európai Partnerség az 533/2004-es számú tanácsi
határozaton alapul. A dokumentum rövid-, közép- és hosszú távú prioritásokat fogalmaz
meg Albánia számára, annak érdekében, hogy segítse az államot felkészülni a későbbi, a
Bizottság 2004-s éves jelentésében meghatározott, európai rendszerbe való
integrálásába,
valamint
jegyzékként
szolgál
a
szükséges
intézkedések
meghozatalához.318

Az Európai Unió a CARDS-program319 keretén belül biztosít pénzalapot a
nyugat-balkáni államoknak azzal a céllal, hogy teljesíteni tudják a stabilizációs és
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European Partnership with Albania. Commission of the european Communities. Official Journal L 306
7.12.2000. p2.
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Republic of Yugoslavia, Former Yugoslav Republic of Macedonia. Official Journal L 306, 07/12/2000
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társulási szerződésekben előírt célokat. 2002-2004 között 165,5 millió eurót
kapott Albánia a CARDS keretén belül.320
Albániának ahhoz, hogy felzárkózhasson az európai követelményekhez,
számos területen kell komoly erőfeszítéseket tennie. Az 1997-es összeomlást
követően a közbiztonság teljes egészében megszűnt. A kormányzat hatalmas
erőfeszítéseket tett annak visszaállítására. A törvényalkotás kezdte megközelíteni
az európai színvonalat, a törvényesség biztosításával azonban még vannak
problémák. A bíróságokon még gyakori a megvesztegetés és a politikai nyomás,
gyakran előfordul, hogy a bírák nem eléggé képzettek.
A rendőrség reformja is sürgető probléma. A helyi önkormányzatok
kiépítése és a decentralizáció megvalósítása lassú ütemben folyik. 1998-ban új
alkotmányt fogadott el az albán parlament, mely többek között biztosítja az
emberi és kisebbségi jogokat, de a gyakorlati megvalósítás még akadozik. A civil
társadalom nagyon gyenge, ezért társadalmi-politika szerepe is meglehetősen
mérsékelt. Albániában biztosított a szólásszabadság, ám a közszolgálati televízió
és a rádió nem politikamentes. Az újságírók szakképzettsége sem éri el az európai
színvonalat.
Az albán alkotmány két nemzeti kisebbséget (görög és macedón)
valamint három ún. kultúrális kisebbséget (montenegrói, vlach és roma) ismer el,
jogaikat biztosítják, ám a roma kisebbséggel szemben gyakoriak az atrocitások.
1999 szeptemberében Albánia csatlakozott az Európa Tanács Nemzeti
Kisebbségek Védelméről szóló Konvenciójához.

A nők és a gyermekek

sérelmére elkövetett erőszak igen magas szintet ért el Albániában. Elsősorban
vidéken volt gyakori az emberrablás, amelyek célpontjai fiatal nők és gyerekek.
Ennek végleges és megnyugtató felszámolása igen nagy erőfeszítéseket kíván a
kormányzattól.
A magán szektor megteremtése nehéz feladatokat ró a kormányzatra. A
privatizáció célja a külföldi tőke Albániába vonzása. Ehhez azonban szükséges
lenne a biztonságos üzleti környezet, megfelelő intézményi háttér megteremtése,
és a WTO követelményeinek megfelelő fiskális politika kialakítása. A
magánosításban a főbb szerepeket a pénzintézetek és a mezőgazdaság játssza. Ez
320
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utóbbi

esetében

komoly

infrastrukturális

beruházásokra

van

szükség

(öntözőrendszerek kiépítése és a meglévők karbantartása, szennyvízelvezetés
megoldása, élelmiszerbiztonság megteremtése).
Albánia gazdasági fejlődését nagyban befolyásolja a folyamatos el- és
kivándorlás. A két legkedveltebb célterület: Olaszország és Görögország. 19902001 között mintegy 600 ezer lakos hagyta el az országot. Ez a teljes népesség
15%-át, és a 19-40 éves korosztály 40%-t jelenti. 321 Ami a belső migrációt illeti, a
falusi népesség nagy része városokban keres megélhetési lehetőséget. A
rendszerváltás után a szocialista iparpolitika következtében kialakított modern
ipari központok szó szerint teljesen elnéptelenedtek!

1.9. Korrupcióelleni kezdeményezés322
Albániában – mint a többi balkáni államban is – a korrupció
hozzátartozik a mindennapi élethez. A Világbank 22 volt szocialista államban
végzett felmérése alapján a korrupció leggyakoribb formája az állami
hivatalnokok megvesztegetése. Albániában ezzel párosul még a bírói ítéletek
megvásárolása, parlamenti szavazatok áruba bocsátása, illetve a politikai pártok
pénzbeli támogatása.323 Nem csoda, hogy Albániában megy a korrupcióellenes
intézkedések meghozatala a leglassabban. 1999 és 2000 folyamán Albánia
csatlakozott számos európai egyezményhez, melyek rendelkeztek a korrupció és a
szervezett bűnözés elleni küzdelemről.324 1995 és 2001 között az albán parlament
számos törvénnyel alapozta meg a korrupció elleni fellépést.325
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Albánia részt vesz továbbá a Stabilizálási Egyezmény Szervezett
Bűnözés

elleni

Kezdeményezésben

is.

Ennek

keretén

belül

kétoldalú

egyezményeket kötött az albán kormány a környező államokkal: Görögországgal,
Macedóniával, valamint Olaszországgal, Törökországgal, Horvátországgal és
Egyiptommal. A szervezett bűnözés elleni harc magában foglalja a pénzmosás
megakadályozását és a csempészet (fegyver, kábítószer, ember) elleni közös
fellépést is. 2002 novemberében az Európai Unió tagállamai határozatot hoztak a
szervezett bűnözés elleni harcról délkelet-Európában. Kijelentették, hogy:

Szorosan együttműködve közösen harcolunk:
• a bűnözés kiindulópontjánál, azaz a bűnösöket a hazájukban vesszük célba, és
harcolunk a korrupció ellen
• a bűnözés útvonalán, elvágva azokat az útvonalakat, amelyek behálózzák Európát,
nyomon követjük a fegyvereket és egyéb eszközöket és jogtalanul szerzett pénzeket
• a bűnözés ellen a célállomásokon, a bűnösöket idegen területeken is célba vesszük és
elkobozzuk a bűntettből származó jövedelmüket…
A nemzetközi közösség és a térség közös és összehangolt munkája különleges figyelmet
fog szentelni a technikai és gyakorlati munkának a szervezett bűnözés legfontosabb
megnyilvánulási formái ellen, nevezetesen:
• illegális bevándorlás és embercsempészet
•kábítószer- és fegyvercsempészet
• határokon átnyúló bűntettek egyéb formái
• korrupció.326

Albánia különleges geopolitikai környezetben fekszik: itt megy keresztül
a Nyugat-Európába irányuló csempészútvonal. Az albán kormányzatnak
ugyanazokkal a nehézséggel kell megküzdeniük, mint a macedóniai kollégáiknak:
a nehezen megközelíthető hegyi útvonalak ellenőrizhetetlenek a hatóságok
számára. A völgyekben elzárt falvaktól igen messze van a központi kormányzat: a
lakosságot könnyű félelemben tartani, hiszen sérelmeiket senki nem fogja
orvosolni. Az állam gyengesége miatt a határok ellenőrzése sem kielégítő, mely
megkönnyíti a fegyver-, kábítószer- és embercsempészek munkáját. Becslések
szerint327 évente mintegy 36 ezer személy lépi át illegálisan Albánia határait, hogy
azon keresztül Nyugat-Európába jusson.
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A szervezett bűnözés elleni harc egyre nagyobb erőfeszítéseket követel
az Európai Unió tagállamaitól. A szocialista rendszer összeomlásával ugyanis
ledőltek azok az akadályok is, amelyek a szervezett bűnözést egy adott állam
határain belül tartották. Ráadásul a diktatúrák eltűnésével a határok könnyen
átjárhatókká váltak, melynek következtében a határokon átnyúló bűnözés féken
tartása egyre nehezebb. A szervezett bűnözés nem csak Délkelet-Európát, hanem
az egész kontinens biztonságát veszélyezteti.

1.10. Összegzés
Albánia – Macedónia mellett – a legtöbb hátránnyal rendelkező délkeleteurópai állam. A legelmaradottabb gazdasági szerkezettel és a legalacsonyabb
gazdasági mutatókkal rendelkező kormánynak hatalmas erőfeszítésekbe került a
gazdaság átalakítása: a szerkezet átalakítása, intézményi és jogi hátterének
megteremtése. Mindezek finanszírozására egyedül soha nem lett volna képes.
Az 1997-es gazdasági és politikai összeomlás azonban élesen rávilágított
arra, hogy Albánia tényleg Európa „hátsóudvara”. A nemzetközi pénzügyi
szervezetek ugyan rávilágítottak a piramis rendszerem alapuló befektetések
veszélyeire, de nem léptek fel hatékonyan annak felszámolására. Az európai
kormányok vakon támogatták Sali Berisha diktatórikus kormányzatát, mert benne
látták az albán állam stabilizáló erejét. Nem vették észre, hogy éppen az albán
elnök a destabilizáló tényező. Az albániai válság kezelésében csak Olaszország és
Görögország vett részt, az Európai Unió távol tartotta magát a konfliktustól.
Dayton után az Uniónak szüksége volt a kül- és biztonságpolitikájának
átértékelésére. Az 1990-es évek végén az Unió még nem rendelkezett kidolgozott
válságkezelési mechanizmussal.
Az 1990-es években az Európai Unió csak a gazdasági rekonstrukcióra
volt képes, ami azt mutatja, hogy a gazdasági és monetáris unió, tehát az első
pillér jól működött: az Uniónak képessége és akarata is van a gazdasági
rekonstrukcióra. A politikai együttműködés azonban hosszú ideje akadozik. A
stabilizációs és társulási folyamattal az Európai Unió megfelelő politikai és
pénzügyi keretet biztosított Albánia számára, hogy a szükséges átalakításokat
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megtehesse. A stabilizálási és társulási folyamat komplex megközelítés: a
programok egy meghatározott területre koncentrálnak, de maguk a programok
egységes rendszerbe foglaltak. Annak ellenére, hogy Albánia komoly
eredményeket ért el, hogy teljesíteni tudja a koppenhágai kritériumokat, az albán
kormány előtt még több év áll, hogy produkálja a megfelelő felkészültségi szintet
az uniós csatlakozáshoz.

2. A koszovói válság rendezése

2.1. A válság előzményei
A válság gyökerei egészen 1981-ig nyúlnak vissza. Prištinában, a
tartomány fővárosában, az egyetemi hallgatók váratlan elégedetlensége
tömegdemonstrációhoz vezetett, amely rövid idő alatt általános elégedetlenségbe
torkollott.328 A szövetségi kormányzat gyorsan reagált: azonnal Koszovóba
vezényeltek mintegy 30 ezer katonát a helyi rendfenntartó erők megerősítésére. A
zavargások mindössze két hónapig tartottak, de alapvető változást hoztak
Koszovó és a koszovói albánok helyzetében.
A szerbiai politikusok keveset törődtek a tartomány gazdasági és
szociális problémáival. Tito Jugoszláviájában Koszovóban volt a legmagasabb a
népességmozgás. Az elvándorlás már az 1970-es években drámai méreteket
öltött. A kivándorlás elsődleges – ha nem kizárólagos – oka a tartomány
gazdasági

elmaradottsága,

ami

a

központi

kormányzat

hibás

gazdaságpolitikájából adódott. A legnagyobb számban a szerbek és a
montenegróiak távoztak Koszovóból, pont azok, akik a legjobb oktatásban
részesültek és a legmagasabb végzettséget szerezték meg. Ez szintén
kedvezőtlenül hatott a térség gazdaságára. Emellett a tarthatatlan lakáshelyzet és
az alacsonyszintű oktatás329 miatt az albánok is igyekeztek vagy Nyugat328
329

VICKERS, 1998, p198.

Az albán gyerekeket napi négy órában tanították, gyakran csak délután vagy az esti órákban. A
koszovói tanárok fizetése volt a legalacsonyabb, ezért gyakran előfordult, hogy képesítés nélkül
tanítottak olyanok, akik máshol nem tudtak elhelyezkedni.
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Európában (sokan az NSZK-ban dolgoztak vendégmunkásként), vagy Jugoszlávia
gazdagabb tagköztársaságaiban (elsősorban a dalmát tengerparton a turizmusban
vettek

részt)

megélhetési

lehetőséget

keresni.

Koszovó

gazdasági

felzárkóztatásához rengeteg pénzre lett volna szükség: ha Belgrád NyugatEurópától vesz fel kölcsönt, az csak az állam eladósodásához vezet; ha a terheket
a gazdagabb, nyugati tagköztársaságra hárítják, maga a jugoszláv szövetség
kerül(het) válságba.
Tovább rontotta a két közösség viszonyát Koszovóban, valamint a
tartomány helyzetét Szerbiában a Szerb Tudományos Akadémia Memoranduma
1986-ban. Milošević Koszovóban történt látogatása 1987. április 24-én végleg
elmérgesítette a koszovói albánok és szerbek közötti viszonyt. Azt nem tudni,
hogy Milošević innen tanulta-e el, vagy itt alkalmazta először a szervezett,
„spontán” tüntetéseket. Mindenesetre az biztos, hogy itt határozta el, hogy a
koszovói helyzetet ki fogja használni saját politikai karrierje érdekében.
A Koszovóban tett látogatás után már csak egy lépés volt a két autonóm
provincia – Koszovó és a Vajdaság – autonómiájának módosításához 1989.
március 28-án. A szerb alkotmánymódosítás ugyan nem törölte el magukat a
tartományokat, jogosítványaikat azonban oly alacsony szintre szorította le, hogy
azokat visszaintegrálhassa Szerbiába. Ettől a pillanattól kezdve minden esemény,
amely Koszovóban történt, Szerbia belügye lett. A koszovói albánok tehát jogilag
nem folyamodhattak a jugoszláv intézményekhez segítségért. Jugoszlávia
felbomlása után pedig nem volt joguk a kiváláshoz, azaz az önálló és független
Koszovó Köztársaság létrehozásához.
Milošević 1989. június 28-án Koszovóban járt, ahol beszédet tartott. Ez a
nap több szempontból is igen fontos a szerbek számára:
1. ez Szent Vitus napja, egyike a régi idők isteneinek, akihez a szerbek a
kereszténység felvétele után is ragaszkodtak;
2. ezen a napon szenvedett Lázár fejedelem vereséget 1389-ben;
3. és ekkor gyilkolta meg Gavrilo Princip Ferenc Ferdinándot 1914-ben
Szarajevóban;
4. valamint ezen a napon fogadták el első Jugoszlávia alkotmányát 1919ben.
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Milošević a rigómezei csata 600 éves évfordulóját ment megünnepelni
Koszovóba. Beszédének két mondata nem hagyott kétséget a felől, hogy az
alkotmánymódosítás után Koszovó milyen berendezkedésre számíthat:

Hat évszázaddal később ismét harcban állunk. Ez nem fegyveres harc, de annak lehetőségét sem zárhatjuk már ki.330

A tartomány neve ismét Koszovó és Metohija331 lett. Az albánok
természetesen azonnal reagáltak. A zavargások miatt – amelyeknek már halálos
áldozatai is voltak – megint szükségállapotot vezettek be a tartományban, amelyet
csak a következő év áprilisában oldottak fel. Priština utcáin megjelentek a harci
járművek a nehézfegyverzetű szerb rendőri erők erősítésére. A nagyobb városok
felett a jugoszláv légierő vadászgépei köröztek.
A szerb parlament 1990. március 22-én elfogadott egy programtervezetet,
amelynek célja a „béke, szabadság, egyenlőség elérése Koszovóban” volt. A
program alapvetően nem tartalmazott olyan célokat, amelynek megvalósítása ne a
tartomány fejlődését és a két közösség békés együttélését szolgálta volna – kivéve
egyet. Az albánokat tette meg bűnbakul a kialakult helyzetért, amikor azt állította,
hogy Koszovóban az etnikai csoportok az albán szeparatizmus miatt nem
élhetnek békében egymással. A program kimondta az albánok teljes
egyenjogúságát:

megóvhatják

vallási-kulturális

örökségüket

és

nemzeti

hagyományaikat. Az emberi jogok betartását is deklarálták. Azonban sem
politikai akarat, sem pénz nem állt rendelkezésre a program megvalósítására.
1990. július 2-án a szerb rendőri erők megakadályozták, hogy a
tartományi gyűlés képviselői a gyűlés épületébe lépjenek. Ők a lépcsőkön ülve
még ezen a napon kikiáltották „Koszovó Köztársaságot”.

Kiindulva a koszovói nép többségének határozott óhajából, egy akaratból, melyet a
Koszovói Tudományos és Művészeti Akadémia Nyilatkozatában kifejezett; kiindulva a
Koszovói Gyűlés, mint a koszovói hatalom és önkormányzat legfelsőbb és alkotmányos
szerve szerepéből és pozíciójából, a Koszovói Gyűlés ünnepélyesen kihirdeti a
következőket: Koszovó független és egyenlő entitás a Jugoszláv Föderáció
(konföderáció) keretén belül, és egyenlő alany Jugoszlávia többi népével.332
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Albánul: Rrafshi i Djukaginit, azaz Djukagini síkság.
No. V-1 THE DECLARATION OF KOSOVA’S INDEPENDENCE. Prishtina, 2 July 1990. In: : Former
Yugoslavia Through Documents from its Dissolution to the Peace Settlement. Snežana Trifunovska
(ed.) Dordrecht-Boston-London: Martinus Nijhoff Publishers, 1999. pp203-205.
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Szeptember 7-én pedig megszületett az alkotmány végrehajtását
szabályozó rendelet is. E szerint 1990. november 10-én helyhatósági, november
29-én parlamenti és köztársasági elnöki választásokat kell tartani. A
tartományban a Szerbiában meghozott törvényeket harmonizálni kell az új
alkotmánnyal.
A szerbek ezt az albán szeparatizmus bizonyítékaként kezelték.333
Azonban az Albánok 1990-ben még nem akartak független államot, csupán az
1974-es alkotmány adta jogaikat akarták visszakapni. Bár igaz, hogy a Koszovó
Köztársaság név megtévesztő, az albán politikusok Koszovót egy föderatív
alapon újjászervezett Jugoszláviában képzelték el.
A szerb elnyomó intézkedéseknek volt azonban néhány pozitív hatása is
az albán népességre nézve. A tisztogatások során az albán nemzetiségüeket
eltávolították a kommunista pártból. Ezek a politikusok később más politikai
pártokat alapítottak (pl.: Ibrahim Rugova a Koszovói Demokratikus Ligát).
Megalakult a Koszovói Független Szakszervezetek Szövetsége (KFSZSZ), mely
összefogta az újonnan alakult szakszervezeteket. A KFSZSZ létrehozott egy
szolidaritási alapot,334 amely az albán munkanélkülieket és családjaikat rendszeres
segélyben részesítette, mivel az albánokat tömegével bocsátották el az állásaikból.
A klánok felhagytak a vérbosszúval. Ez az ősi jogszokás mintegy kétezer család
életét keserítette meg Koszovóban.335 Ők egy nagygyűlés keretében közösen
megbocsátottak ellenségeiknek, és lemondtak a további megtorlásról. Az albánok
lassan kiépítették az államhatalommal párhuzamos intézményeiket az élet minden
területén.336
1991. szeptember 22-én határozat született Koszovó függetlenségéről, 337
valamint népszavazás rendezéséről e kérdésében.338 A népszavazáson a
333

No. V-4. STATEMENT [delivered by the member of the delegation of Yugoslavia, Miodrag Perisic, at
the CSCE Expert meeting on National Minorities „On the State of Affairs in Kosovo and Metohija”].
Geneva, 1-9 July 1991. In: ibid. pp753-760.
334
Az alkalmazásban lévők bérük1%-t, az albán vállalatok jövedelmük 3%-t fizették be. A legtöbb
pénz az albán vendégmunkásoktól és emigránsoktól származott.
335
A törvények összeállítását a hagyomány a középkor egyik leghatalmasabb törzsfőjének, Lekë
Dukagjininak, tulajdonítja. Ő Szkander bég és Hunyadi János kortársa volt. A Kanun az élet
valamennyi mozzanatát szabályozza a születéstől a halálig.
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Oktatás magánházakban vagy garázsokban folyt. A két közösségnek megvolt a saját boltja, étterme.
Az utca egyik oldalán a szerbek a másikon az albánok közlekedtek.
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No. V-6 Resolution [of the Assembly of the Republic of Kosova as a sovereign and independent
State with the right to participate as a constituent republic in Yugoslavia, on basis of freedom and full
equality.] In: ibid. pp209-210.
338
No. V-7. [Of the Assembly of the Republic of Kosova to organize a referendum to decide the
sovereignity and independent status of Kosova] Pristina, 22 September 1991. In: ibid. pp210-211.
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szavazásra jogosultak 87%-a vett részt. A szavazók 99,87%-a voksolt a
függetlenség mellett. Összesen 164 szavazó voksolt nemmel, 933 szavazat
bizonyult érvénytelennek, és a polgárok 13%, azaz 136 555 lakos nem vett részt a
függetlenségi népszavazáson.339 Az albán képviselők a délkelet-koszovói
Kaçanikban alkotmányt dolgoztak ki.
Mind a népszavazást, mind az alkotmányt a szerb hatóságok
természetesen

törvénytelennek

nyilvánították.

Az

albánok

még

ez

év

decemberében az Európai Közösséghez fordultak elismerésért, amelyet az
megtagadott, annak ellenére, hogy a koszovói parlament elnöke – Ilaz Ramail –
egy levélben340 pontosan leírta a függetlenség jogi hátterét. Koszovó
függetlenségét akkor csak Albánia ismerte el.341

2.2. Rugova342 erőszakmentes mozgalma
1991-ben Szlovénia és Horvátország kiválásával megszűnt létezni az a
Jugoszlávia,

amely

megfelelő

keretet

biztosíthatott

volna

Koszovónak,

amennyiben sikerül visszaszerezniük az 1974-es alkotmány által biztosított
önkormányzatot. A két nyugati tagköztársaság nélkül azonban az egyensúly
felbomlott. Az új helyzet nem csak Koszovó számára volt elfogadhatatlan, hanem
Macedónia és Bosznia-Hercegovina számára is. Macedóniának sikerült elkerülnie
a polgárháborút. A világ figyelme 1991-92 folyamán Bosznia-Hercegovinára
összpontosult. A koszovói albánok elérkezettnek látták az időt, hogy felhívják a
figyelmet az ő problémájukra is. Még 1991 augusztusában Rugova megszervezett
egy közös bizottságot a koszovói, a macedóniai és a montenegrói albán politikai
pártok részvételével. A célja az volt, hogy összehangolják tevékenységüket, és a
339

No. V-10. RESULTS OF THE REFERENDUM. Assembly of the Republic of Kosova. Pristina, 19
October 1991. In: ibid. pp765-766.
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No. V-8. [of the Government of the Republic of Albania concerning the proclamation of the
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Egy vékony, az ötvenes évei elején járó irodalomprofesszor állt a politikai mozgalom élére.
Tanulmányait a párizsi Sorbonne egyetemen folytatta, ahol sikerült külföldi kapcsolatokra szert tennie.
Gandihoz hasonlóan passzív ellenállásra szólította fel a koszovói albánokat. Az erőszakmentes
mozgalma miatt élvezte a nyugati államok, különösen az Egyesült Államok, ámogatását. Ez a
támogatás azonban főleg szóbeli támogatást jelentett.
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nemzetközi politikában egységesen lépjenek fel. A közös bizottság kidolgozott
egy hárompontos programot az albán-kérdés megoldására:
Amennyiben a Jugoszláv Szövetségi Köztársaság külső és belső határai nem változnak,
egy szuverén és független állam egyesülési szabadsággal a szuverén jugoszláv államok
új közösségébe felállítása szükséges. Az albánoknak Szerbiában, Macedóniában és
Montenegróban nemzet státust kell kapniuk és nem nemzeti kisebbségként kezelni őket.
Ha a Jugoszláv Szövetségi Köztársaság belső határai megváltoznak, de a külsők nem,
egy Albán Köztársaságot kell alapítani, mely magában foglalja Koszovót, Dél-Szerbia,
Montenegró és Macedónia albán lakta területeit.
Amennyiben a külső határok változnak meg, az albánok – népszavazás és általános
határozat után – egyesülnek Albániával, és kikiáltják az oszthatatlan albán államot a
Balkánon az albán etnikai határokon belül, melyet az Első Prizreni Liga deklarált 1878ban.343

A koszovói vezetés 1992 folyamán hiába indult „zarándokútra” NyugatEurópa fővárosaiba, hogy elismertesse Koszovó függetlenségét, kedélyes
vállveregetésen kívül kézzelfogható eredményt nem sikerült elérniük. Eközben a
jugoszláv válság továbbgyűrűzött Bosznia-Hercegovina felé. A Jugoszláv
Néphadsereg egységei kivonultak Macedóniából – ám a biztonság kedvéért
jelentős számú haderőt hagytak Koszovóban. Milošević célja az volt ezzel, hogy
Koszovót katonailag elszigetelje, és távol tartsa a válsággócoktól. 1992-től
szemmel láthatóan egyre nagyobb volt a katonai jelenlét Koszovóban. Ráadásul
megjelentek Arkan tigrisei is, akik feladata a lakosság terrorizálásán és az albánok
mozgásszabadságának korlátozásán kívül az volt, hogy biztosítsák ÉszakKoszovót Belgrád számára. Milošević igyekezett a legrosszabbra is felkészülni:
ha nincs más választása, mint megosztani a tartományt, akkor az északi,
színesfémekben gazdag részt mindenképpen Szerbiának kell kapnia. A „Tigrisek”
ortodox kolostorokban rejtőztek el: főleg a legrégibb és leghíresebb kolostort
használták – Gračanicát.344
1993 végére úgy tűnt, hogy Rugova és a Koszovói Demokratikus Liga
által képviselt erőszakmentes mozgalom nem hoz eredményt. A KDL-en belül
megoszlottak a vélemények: a mérsékeltebb politikusok elfogadhatónak tartották
a Jugoszlávián belüli autonómiát, míg a radikálisok a teljes függetlenség kivívását
tűzték ki célul. 1994-re a pártban e nézetek mentén szakadás történt. Számos
korábbi KDL politikus az ultra-radikális Koszovói Felszabadítási Hadsereg
343
344

VICKERS, 1998, p253.

Sajnos ez az élmény mély nyomokat hagyott a koszovói albánokban. Nem véletlen, hogy a 2004.
márciusi zavargások alatt számos ortodox templomot és kolostort égettek porrá.
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politikai csoportjának lett a tagja, köztük az az Adem Demaqi345 író is, aki a
Koszovói Parlamentáris Párt elnökeként Rugova legfőbb kritikusa lett.
A második világháború óta számos fegyveres albán csoport működött
Koszovó szerte, hogy kivívja a tartomány függetlenségét. Az 1980-as években a
Népi Mozgalom Koszovó Köztársaságért (Levizja Popullore per Republiken ë
Kosovës) és a Nemzeti Mozgalom Koszovó Felszabadításáért (Levizja Kombetarë
per Clirimin ë Kosovës) szervezetek játszottak fontos szerepet – különösen az
1981-es prištinai diákmegmozdulások után.
A legsikeresebb azonban a Koszovói Felszabadítási Hadsereg (Ushtria
Çlirimtarë ë Kosovës),346 mivel jól képzett és jól felszerelt volt, és rengeteg pénzt
kapott a külföldön élő koszovói albánoktól, és a közel-keleti muzulmán
csoportoktól.347 Sok katonát Iránban vagy Pakisztánban képeztek ki,348 és tisztjei
korábban a JNA hivatásos vagy tartalékos tisztjei, vagy a területvédelmi egységek
tisztjei voltak. 1998. február és július között ellenőrzésük alá vonták Koszovó
40%-t!
Az UÇK először 1996-ban hallatott magáról, amikor szerb rendőri erőket
támadtak meg. 1997-ben, amikor a szomszédos albán állam a szétesés határára
sodródott, számos fegyver került a szervezet birtokába.349 1998-99 folyamán
váltak egyre erősebbé és szervezettebbé, és ekkor játszották a legfontosabb
szerepet.

2.3. A végzetes utolsó két év: 1997-1998
Az 1991-1997 közötti patthelyzetnek az UÇK egyre intenzívebb terrorista
akciói vetettek véget. A Rugova-féle erőszakmentes ellenállás hét év alatt nem
hozott kézzelfogható eredményt. Lassan a radikális ellenzék kezébe csúszott át a
345
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346
Az UÇK történetének részletes leírását lásd: Judah, Tim, The Kosovo Liberation Army: KLAUÇK. Journal of International Affairs September-November, 2000.
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kezdeményezés. Az 1997-es év második felére valóságos háború alakult ki
Koszovóban. Az UÇK elhatározta a tartomány felszabadítását, ennek érdekében
nem riadt vissza semmiféle erőszaktól: nem csak a szerb rendőri egységek és a
koszovói szerb kisebbség tagjai, de azok az albánok is célpontokká váltak, akik
valamilyen oknál fogva együttműködtek a szerbekkel.
A másik oldalon is fokozódott készültség: egyre nagyobb számú rendőri
erőt rendeltek a tartományba. A szövetségi hadsereg egyes egységeit is
Koszovóba rendelték, akik nehézfegyverekkel, tankokkal és páncélozott
járművekkel érkeztek. A szerb erők célja már nem csak a tartomány megtisztítása
volt a „terrorista erőktől”, hanem a helyi lakosság megfélemlítése, és az, hogy
megakadályozzák a tartomány kiválását Jugoszláviából.
Azt csak maga a Milošević mondhatná meg, hogy vajon belegondolt-e a
válság következményeibe. Albánia mind politikailag mind gazdaságilag rendkívül
instabil. Egy nagyobb menekült hullám teljesen összeroppanthatta volna az
államot. Hasonló, de valamivel jobb helyzetben volt Macedónia. Gligorov elnök –
belátva, hogy úgy sem tud gátat vetni a menekültek érkezésének – felajánlotta,
hogy befogadja a koszovói menekültek egy részét. A koszovói válság két másik
állam stabilitását is fenyegette – Jugoszláviával együtt hármat, mely együttesen az
egész térség stabilitását veszélyeztette. Ebből a szempontból szinte érthetetlen,
hogy az Európai Unió miért nem vállalt nagyobb szerepet a válság megoldásában.
Ibrahim Rugova 1998. május 14-én Belgrádban, majd 22-én Prištinában
folytatott tárgyalásokat Miloševićel. Ekkor már egyik fél sem gondolta komolyan
a tárgyalásos úton való rendezést. A koszovói albánok legfőbb törekvése az volt,
hogy a válságot nemzetközi szintre emeljék, ezért Rugova csak egy harmadik fél
közreműködésével volt hajlandó bármiféle tárgyalásba bocsátkozni. Egyik fél
sem hajlott kompromisszumra: a szerbek ragaszkodtak ahhoz, hogy Koszovó
Szerbia belügye, míg a koszovói albánok arra törekedtek, hogy a nemzetközi
közösség szövetségi ügyként kezelje azt.
1998 nyarára a politikai vezetés kicsúszott Rugova kezéből: az UÇK
játszotta az irányító szerepet. Mindennapossá váltak a fegyveres összecsapások,
amelyek áldozatai általában a civil lakosság köréből származtak. Sajnos minkét
fél – az UÇK és a szerb rendőri erők is – felismerték, hogy az ártatlan halálos
áldozatoknak mekkora politikai értéke van!
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2.4. Rambouillet

2.4.1. Kezdeti tárgyalások

Koszovó problémája a jugoszláviai válság kezdetétől fogva jelen volt, de
Lord Carrington 1991-es tervéből ki kellett azt hagyni, mert Szerbia másképp
nem vett volna részt a tárgyalásokon. A második Carrington-terv leszögezte,
hogy:

… a tagköztársaságok teljes körű és jóhiszemű rendelkezéseket alkalmaznak a nemzeti
és etnikai csoportok javára, valamint az autonóm provinciák érdekében, amelyek
különleges alkotmányos státust kapnak. 350

Feltehetőleg ez azt jelentette, hogy az EK elvárta a szerb vezetéstől, hogy
állítsák vissza Koszovó korábbi autonómiáját. Szerbia ezt nem tette meg, de a
koszovói albánok sem értettek egyet ezzel az elképzeléssel. Ők azzal érveltek,
hogy ha az 1974-es alkotmánnyal létrehozott gondosan megszerkesztett
szocialista Jugoszláviában csak úgy hatályon kívül lehetett helyezni az
autonómiát,

akkor a

Szerbiát

és

Montenegrót

magában

foglaló

Kis-

Jugoszláviában valószínűleg sokkal kedvezőtlenebb helyzetbe kerülnének.
Felmerült az a lehetőség is, hogy Koszovót emeljék tagköztársasági szintre, és
három tagállamból álljon össze az új Jugoszláv Föderáció. Ezt az elképzelést
azonban 1991-ben még nem vette komolyan fontolóra egyik fél sem. A
konferencia egyébként is „fontosabb” problémák megoldására koncentrált.
A következő kísérlet Koszovó ügyében 1992 augusztusában történt, a
londoni

Jugoszlávia-konferencián.

Addigra

már

valamennyi

Jugoszláv

tagköztársaság kivívta függetlenségét, kivéve Montenegrót. Boszniában már
háborúvá dagadt a válság, a delegátusok figyelmét az ottani rendezés lehetősége
kötötte le. Ennek ellenére Koszovó ügye nem merült teljesen feledésbe. Ez főleg
Ibrahim Rugovának köszönhető, aki időközben Koszovó Köztársaságának elnöke
lett. Őt a Lord Carringtontól kapott levélben az alábbiakról értesítették:

350

Második Carrington terv, 1991. november 1.
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Ha történetesen Londonba jár a konferencia idején (1992. augusztus 26-28.), akkor nagy
örömemre szolgál tájékoztatni Önt, hogy lehetőség van arra, hogy Ön és a delegációja a
II. Erzsébet Konferencia Központot tanácskozás céljából használja … Praktikus és
egyéb okokból a konferencia rendezői rendelkezésükre bocsát egy „Salle d’écoute”-ot,
amelyben élőben közvetítjük a tárgyalásokat.351

A levél nem tekinthető hivatalos meghívásnak, nem is szánták annak.
Csupán egy gesztus arra, hogy a koszovói albánok elmondhatják a véleményüket,
de nem résztvevői a konferenciának. Rugováék természetesen elfogadták a
meghívást. Néha Lord Carrington és más politikusok felkeresték őket és
meghallgatták az albánok ellenvetéseit, de értésükre adták, hogy ők nem érdemi
résztvevői a tárgyalásoknak. Kisebbségek problémáját a tárgyalások egy
következő szakaszában – amelyet Genfben tartottak – akarták rendezni.
A harmadik alkalom Koszovó ügyének felvetésére 1995-ben adódott.
1995 végére Rugova erőszakmentes mozgalma zsákutcába jutott, ezért jókor
érkezett az a lehetőség, hogy a jugoszláviai konfliktus rendezése nem lehetséges
Koszovó ügyének rendezése nélkül. Milošević képviselte a boszniai szerbeket a
daytoni konferencián, aki megakadályozta, hogy Koszovó kérdése napirendre
kerülhessen. A koszovói radikálisok a tárgyalásos módszer kudarcában a
fegyveres ellenállás igazolását látták.
1998-ra állandósult az UÇK és a szerb belügyi erők közötti fegyveres
összecsapás, amelynek következményként a civil lakosság egy része menekülni
kényszerült. Az ENSZ BT 1160-as határozatában352 (1998) felszólította a Jugoszláv
Föderációt a válság politikai megoldására. 1998 nyarán Christopher Hill amerikai
nagykövet megpróbált egy megegyezést tető alá hozni. Hill több javaslatot is
kidolgozott, amelyek közös pontja széles autonómia Koszovónak, önkormányzat
a koszovói szerbeknek, valamint csökkenteni a szerbek hatalmát a tartományi
gyűlésben. Az önkormányzat alapegységei a helyhatóságok lettek volna, nem az
egész tartomány, ami „laza” jogi személyiséggel ruházta volna fel Koszovót.
A NATO-fenyegetés közepette megszületett a Holbrooke-egyezmény,
amelyben a szerb fél hajlandónak mutatkozott az ENSZ BT 1199-es
határozatában353 foglaltak
351
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ezek a
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fegyverszünet, a szerb belügyi erők visszavonása és az EBESZ munkatársainak
beengedése Koszovóba. A Holbrooke-egyezménynek tulajdonképpen a Hill által
megkezdett folyamatot kellett volna segítenie. A tárgyalások azonban
abbamaradtak, amikor 1998 végén kitörtek a harcok a tartományban. A Hill-terv
harmadik változatát (1999. december 2.) a koszovóiak teljes mértékben
visszautasították, mivel az kizárólagos jogokat biztosított Szerbiának – és nem a
Jugoszláv Föderációnak – Koszovóban. A koszovói albánok számára az
autonómia Jugoszlávián belül, és nem Szerbián belül volt csak elfogadható.

2.4.2. A tárgyalások

A tárgyalások színhelye egy Párizs melletti 14. századi kastély,
Rambouillet, volt, és kiindulópontja a Hill-terv legfontosabb elvei voltak.
Franciaország azt remélte, hogy a tárgyalófeleket nem csak a környezet fogja
megegyezésre serkenteni, hanem az európaiak hangsúlyosabb részvétele. A
megbeszélések első fordulójára 1999. február 6-23. között került sor.354 Az Unió
erőfeszítéseinek ellenére sem a szerbek, sem az albánok nem akartak
megegyezésre jutni. A tárgyalódelegációknak három felet kellett képviselniük: a
Jugoszláv Szövetségi Köztársaságot,355 a Szerb Köztársaságot356 valamint a
koszovói albánokat. Az albán delegációban 357 feltűnően sokan képviselték az
UÇK-t – a delegáció vezetője Hashim Taqi volt –, amit a szerbek azonnal ki is
használtak. Kijelentették, hogy nem hajlandók közvetlenül tárgyalni egy terrorista
354

A tárgyalásokat eredetileg hét naposra tervezték, de mind a szerbek mind az albánok
kopromisszumkészségének hiánya miatt, a szervezők kénytelenek voltak kétszer is meghosszabbítani
a határidőt.
355
Nikola Sajnović a Jugoszláv Föderáció miniszterelnök-helyettese; Vladan Kutlešić a Szövetségi
kormány miniszterelnök-helyettese.
356
Milutinović Szerbia elnöke, Ratko Marković szerb miniszterelnök-helyettes, Vladimir Stambuk a
szerb parlament elnökhelyettese és Vosislav Živković a Szerbiai Szocialista Párt koszovói vezetője
357
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Rame Buja az UÇK politikai igazgatóságának tagja; valamint: Ibrahim Rugova a Koszovói
Demokratikus Liga elnöke, Bujar Bukoshi az emigrációban működő koszovói albán kormány
miniszterelnöke, Fehmi Agani a Koszovói Demokratikus Liga alapítója, Edita Tahiri a Koszovói
Demokratikus Liga külpolitikai szakértője, Rexhep Qosja az Egyesült Demokratikus Mozgalom
vezetője és Venton Surroi a Koszovói Parlamentáris Párt alapítója. A márciusi tárgyalásokhoz
csatlakozott: Azem Syla az UÇK katonai szakértője, Bajram Kosumi a Koszovói Parlamentáris Párt
elnöke, Blerim Shala a Zëri című lap főszerkesztője, Hydajet Hyseni az Egyesült Demokratikus
Mozgalom tagja, Idriz Ajeti akadémikus, Mehmet Hajrizi az Egyesült Demokratikus Mozgalom
titkára. Forás:http://foreignaffairs.tripod.com/armillotta/kos_kla2.html 2005. április 3.
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szervezet képviselőjével, ezért a két delegációt külön emeleten, külön
tárgyalóteremben ültették asztalhoz. A tárgyalások az első fordulóban nem hozták
meg a kívánt eredményeket. A két delegáció taktikája szemmel láthatóan az volt,
hogy az ellenkezőjét tegyék annak, amit a másik.
A második fordulót már Párizsban tartották egy konferenciaközpontban
1999. március 15-18. között. A szerb delegáció hosszú módosító javaslattal
érkezett, ami nyilvánvalóvá tette, hogy nem megegyezni jöttek. Az albán
delegáció csak azután volt hajlandó aláírni a megállapodást, miután a tudomásura
hozták, hogy az ő aláírásuk nélkül nem lesz külső fegyveres beavatkozás.

Miután áttekintettük az Egyezmény politikai és katonai tényezőit, a delegáció és én
magam „igen”-t mondunk a megegyezésre. Megtiszteltetésnek vesszük, hogy az Önök
jelenlétében aláírhatjuk az egyezményt az önök által választott helyen és időben. Ez a
megegyezés esélyt és továbblépést kínál Koszovó és annak lakossága számára… 358

Az „Átmeneti Megállapodás a Koszovói Béke és az Önkormányzatiság
Megteremtésére” nevet viselő megállapodás összesen nyolc359 fejezetet tartalmaz.
Az egyezmény legfontosabb része az első fejezetben megfogalmazott alkotmány.
Ez azonban nem a szokványos bevezető résszel, azaz preambulummal kezdődik,
vagyis nem fogalmazza meg egyértelműen, hogy Koszovó pontosan milyen jogi
státusszal rendelkezik.
Óhajtva ezen átmeneti alkotmányon keresztül demokratikus önkormányzati
intézményeket felállítani Koszovóban, amelyek a Jugoszláv Szövetségi Köztársaság
területi integritásán és szuverenitásán alapulnak [kiemelés tőlem], és amelyek jelen
egyezményből indulnak, amelyből a kormányzati hatalom származik.360

Az alkotmány egyik paragrafusa sem mondja ki, hogy Koszovó a Szerb
Tagköztársaság része, mindig a Jugoszláv Szövetségi Köztársaság területi
integritását és szuverenitását hangsúlyozza. A szerződés szövege azt sem teszi
egyértelművé, hogy Szerbia jogainál az éppen hatályban lévő szerb alkotmány az

358

Részlet Hashim Thaçi, az albán delegáció vezetőjének M. Albrighthoz intézett leveléből (1999.
március 15.) Forrás: http://www.usembassy.it/file9903/alia/99031511.htm 2005. április 3.
359
1. Alkotmány; 2. Rendfenntartás és közbiztonság; 3. A választások lebonyolítása és
megfigyelése; 4a. Gazdasági kérdések; 4b. Humanitárius segítség és gazdasági rekonstrukció; 5.
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irányadó-e. A későbbiekben is csak utalások történnek Szerbia Koszovó feletti
hatalmára, így pl.:

A nemzeti közösségek és tagjaik további jogokat élveznek, amelyeket az 1. fejezet
részletez. Koszovó, a Szövetségi vagy a Tagköztársasági [kiemelés tőlem] hatóságok
nem avatkozhatnak be ezen további jogok gyakorlásába (1.§, 2. bekezdés)361

Koszovó és Szerbia kapcsolatára a 9. § ad egyértelmű információt. E
szerint Koszovó legalább 10 képviselőt választ a Szövetségi Gyűlés
Állampolgárok Házába, 20-t a szerb Nemzetgyűlésbe. A választás módját az
előbbi esetben Jugoszlávia, az utóbbiban Szerbia határozza meg. Legalább 1
koszovói polgárnak kell dolgoznia a Szövetségi Kormányban, egynek a szerb
kormányban, 1-1 bírót kell delegálnia a Szövetségi Alkotmánybíróságba és a
Szövetségi Bíróságba. A Szerb Legfelső Bíróságba 3 koszovói bírót kell
küldeni.362
Az Alkotmány kilenc pontban foglalja össze a Jugoszláv Szövetségi
Köztársaság koszovói kompetenciáit, melyek a következők: területi integritás;
közös piac kialakítása, amely nem lehet Koszovó számára diszkriminatív;
monetáris politika, védelempolitika; külpolitika; vámszolgáltatások; szövetségi
adóztatás; szövetségi választások; egyéb területek. A Szerb Tagköztársaság
kompetenciáit nem fogalmazzák meg ilyen egyértelműen.
Az Alkotmány deklarálja, hogy Koszovó határai megváltoztathatatlanok,
és a tartomány saját külpolitikát folytathat – épp úgy, mint a JSZK többi
tagköztársasága. A szerződés ezzel mintegy tagköztársasági szintre emelte
Koszovót, épp úgy, mint az 1974-es alkotmány, ám ezúttal sem kapott jogot a
kiválásra.
A koszovói önkormányzatiság alapegysége a törvényhatóság. Ezek
tisztségeire nem pályázhatnak azok, akiket a Nemzetközi Jugoszlávia-bíróság, az
ICTY, már elítélt, vagy éppen eljárás folyik ellenük, sem azok, akik az ICTY
idézését figyelmen kívül hagyták. A jelölt lemond arról a jogáról, hogy politikai
céljai elérésére erőszakot alkalmaz. A jelöltek állításánál a múltbéli politikai
tevékenység vagy ellenállás nem lehet akadály.

361
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A

törvényhatóságok

változtathatja

meg

az

határait

illető

kizárólag

a

törvényhatósággal

koszovói

való

parlament

egyeztetés

után.

Mindegyiküknek van Közgyűlése és Végrehajtó Tanácsa. A 3%-ot elérő nemzeti
közösségnek

képviseleti

jogot

kell

a

biztosítani

a

törvényhatóságok

vezetésében.363
Már ez a szerződés sem alkalmazza a kisebbség vagy nemzeti/etnikai
kisebbség kifejezéseket, helyette nemzeti közösségeknek nevezi őket, amelyek
további jogokat élveznek. Ezeket a jogokat az Alkotmány rész 7.§. 4. bekezdése
pontosan meghatározza, amely jogok célja, a közösségek nemzeti, kulturális,
vallási és nyelvi identitásának megőrzése és kifejezése. Ezek a következők:
1. a települések, azok utca és térneveit valamint egyéb topográfiai
neveket nem csak albánul és szerbül, hanem az ott élő más
közösségek nyelvén is jelezni kell;
2. saját nyelvhasználat;
3. az oktatásban az anyanyelv használata, és oktatási intézmények
szabad alapítása;
4. szabad

kapcsolattartás

a

szövetségi

és

tagköztársasági

intézményekbe delegált képviselőikkel;
5. nemzeti

szimbólumok

használata

a

jugoszláv

és

szerb

szimbólumokkal együtt;
6. nemzeti tradíciók megőrzése, különös tekintettel a hagyományos
családjogra;
7. vallási, történelmi, kulturális emlékek megőrzése;
8. nem alkalmazható diszkrimináció sem a közegészségügyben sem
szociális téren;
9. vallási intézményeket szabadon lehet működtetni;
10. részvétel a civil szervezetekben.
Az Alkotmány nem csak a nemzeti kisebbségek, hanem az azokhoz
tartozó egyének jogait is elismeri, azaz egyéni és kollektív jogokat is biztosít a
polgároknak. Ezek az egyéni jogok az alábbiak:

363

Ibid. Article VIII: Communes
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•

akadálytalan kapcsolat a nemzeti közösség képviselőivel a JSZK-n
belül és külföldön egyaránt;

•

egyenlő esélyek a munkavállalásnál;

•

anyanyelv és a saját ábécé használata;

•

nemzeti szimbólumok használata;

•

szabad részvétel a demokratikus intézményekben; és

•

kulturális és vallási társaságok alapítása.

Ezen jogok gyakorlására az alábbi lehetőségeket biztosítja az Alkotmány.

Minden egyes nemzeti közösség és, ahol ez helyén való, egyénileg fellépő tagjai, ezeket
a további jogokat a Szövetségi intézményeken és a Tagköztársaságok intézményein
keresztül gyakorolhatja, ezen az intézmények ügyrendi szabályainak megfelelően és a
koszovói intézmények működésével szembeni előítéletek nélkül. (7.§. 6. bekezdés)
Minden személy szabadon eldöntheti, hogy egy közösség tagjaként kezeljék vagy sem
és semmi hátrány nem származhat a választásából vagy a választásához kötött jogok
gyakorlásából. (7. §. 7. bekezdés)364

Az Alkotmány pontosan meghatározza Koszovó állami berendezkedését,
intézkedik a parlament, a kormány, az elnök és a bíróságok jogairól és
kötelezettségeiről. A koszovói Általános Gyűlés 120 tagú, amelyből 80 képviselőt
közvetlenül választanak, 40-t a nemzeti közösségek választanak számarányuknak
megfelelően. 10 helyen osztoznak az 0,5-5%-ot elérők, 30 helyen a szerb és albán
közösség. A képviselők hivatali ideje 3 év. A képviselők maguk közül egy
házelnököt és két alelnököt választanak. Az 5% feletti közösségeknek
képviseltetniük kell magukat az elnökségben.
A parlament jogköre – a klasszikus jogokon túl (pl. adó és illeték
kivetése, költségvetés elfogadása, törvénykezés) – kiterjed az alábbiakra:
•

együttműködik a Szövetségi Parlamenttel és a tagköztársaságok
parlamentjeivel;

364

•

jóváhagyja a minisztereket és a miniszterelnök személyét;

•

szabályozza a választásokat, a földtulajdon regisztrálását;

Ibid. Article VII: National Communities.
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•

különböző programokat fogad el (gazdasági, tudományos,
technológiai, demográfiai, regionális, szociális fejlesztési,
várostervezési, mezőgazdasági és vidékfejlesztési)

•

jóváhagyja az Elnök által megkötött szerződéseket.

A koszovói kormány képviseli a végrehajtó hatalmat a tartományban. A
miniszteri posztok betöltésére a miniszterelnök tesz javaslatot, akik közül
legalább egynek az 5%-ot elérő közösségekből kell származnia. Ha a parlament
nem szavazza meg a miniszterelnököt, akkor az Elnök új személyre tesz
javaslatot. Ha egy bizalmatlansági szavazás esetén a parlament megvonja
bizalmát a kormánytól, annak azonnal le kell mondania.

Koszovó Elnökét az Általános Gyűlés választja meg egyszerű többséggel a képviselők
közül. Koszovó Elnökének hivatali ideje három év. Senki sem töltheti be ezt a pozíciót
két ciklusnál többször.365

Az elnök képviseli a tartományt a tagköztársasági intézményekben,
rendszeresen találkozik a nemzeti kisebbségek választott képviselőivel, valamint
a Szövetségi és tagköztársasági elnökökkel; ő bonyolítja a tartomány
külkapcsolatait, egyezményeket köt, jóváhagyása nélkül semmilyen egyezmény
nem léphet hatályba; ő nevezi ki Koszovó képviselőjét a Közös Bizottságba. Az
elnök tesz ajánlást a miniszterelnök személyére, az Alkotmánybíróság, a Legfelső
Bíróság és egyéb bírói testület bíráira.

2.5. Az Európai Unió reakciója
Mit tett eközben Európa? Az 1981-es prištinai diákmegmozdulások
idején a „Kilencek” éppen Görögország tagfelvételével voltak elfoglalva. 1986ban, amikor Milošević beszédet mondott Rigómezőn az Európai Közösség
Spanyolországot és Portugáliát engedte sorai közé. Úgy tűnt, hogy a vasfüggöny
365
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mögötti események nem érdekelték őket – különösen nem olyan események,
amelyek egy távoli, számukra „nevesincs” aprócska kis tartományban zajlottak.
1989-ben gyökeresen megváltozott a nemzetközi politika: a keleti blokk
megszabadult a kommunista rendszertől. A nagy kérdés ekkor az volt, hogy mi
lesz a Szovjetunióval – és nem az, hogy mi történik a koszovói albánokkal.
Amikor 1991 folyamán Jugoszlávia a polgárháború felé sodródott, az Európai
Közösség tehetetlennek bizonyult. Sokan azt hozzák fel mentségül, hogy az
Európai Unió még csak akkor formálódott, a Közös Kül- és Biztonságpolitika
még felkészületlen volt a szlovén és horvát válság idején, és konfliktuskezelési
képességekről még nem is álmodtak akkor.
A maastrichti szerződés 1993 novemberében lépett életbe. Az addig
érvényben lévő szerződések egyike sem tette lehetővé, hogy a tagállamok
egységesen lépjenek fel bármilyen nemzetközi konfliktus esetén. A tagállamok
külön külpolitikát folytathattak – még akkor is, ha ez valamelyik tagállam
érdekeit sértette. Csupán egy hallgatólagos megegyezés szabályozta a külpolitikai
lépéseket: a közösség érdekeit nem veszélyeztethetik a különutas külpolitikai
lépések. Ezen a gyakorlaton alapvetően sem a maastrichti szerződés sem annak
kiegészítése nem változtatnak.
A Közös Kül- és Biztonságpolitikával a maastrichti szerződés V. fejezete
foglalkozik366 (J.1-11). A dokumentum a célokat az alábbiak szerint fogalmazza
meg:

A közös kül- és biztonságpolitika céljai:
- az Unió közös értékeinek, alapvető érdekeinek és függetlenségének védelme;
- az Unió és tagállamai biztonságának minden módon való erősítése a béke
megőrzése és a nemzetközi biztonság erősítése az Egyesült Nemzetek
Alapokmányában foglalt alapelveknek, a Helsinki Záróokmányban foglalt
alapelveknek és a Párizsi Charta célkitűzéseinek megfelelően;
- a nemzetközi együttműködés előmozdítása;
a demokrácia és jogállamiság fejlesztése és erősítése, valamint az emberi jogok
és az alapvető szabadságjogok tiszteletben tartása. (kiemelések tőlem)367

A célok tehát világosak, és lehetővé teszik a közös fellépést. A
kiemelésből látható, hogy a koszovói válság a célok mely részét érintette. Az

366

A Közös Kül- és Biztonságpolitikáról Szóló Rendelkezése. In: Az európai integráció
alapszerződései. dr Fazekas Judit (szerk.) Budapest: KJK KERSZÖV, 2000. pp230-242.
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együttműködés módja azonban már problematikusabb. A maastrichti szerződés a
tagállamok együttműködését írja elő, ami meglehetősen nehézkes.

A tagállamok összehangolják cselekvéseiket a nemzetközi szervezetekben és a
nemzetközi konferenciák alkalmával. Ezen fórumokon fenntartják a közös
álláspontokat. Azokban a nemzetközi szervezetekben és azokon a nemzetközi
konferenciákon, amelyeken nem vesz részt minden tagállam, a résztvevő tagállamok
fenntartják a közös álláspontokat.368

Ezután a szerződés pontosan meghatározza a fellépések rendjét: a
Külügyminiszterek Tanácsa dönti el, hogy egy adott helyzetben szükség van-e
közös fellépésre, majd meghatározza a fellépés célját, az igénybe veendő
eszközöket, hogy mikor lépnek fel, és a végrehajtáshoz mennyi idő szükséges.
Ezután kerülhet sor a Külügyminiszterek Tanácsa keretén belül a szavazásra,
mely szintén elég bonyolult folyamat. A Közös Kül- és Biztonságpolitika terén
minősített többségű szavazásra van szükség. Ahhoz, hogy egy javaslatot a
külügyminiszterek elfogadjanak, akkor 87 szavazatból 62-re volt szükség,
amelynek minimum 8 tagállamtól kell származnia. Ez a procedúra meglehetősen
időigényes, és nem teszi lehetővé az azonnali és hatékony reagálást az Unió
részéről. Ez az egyik oka annak, hogy az Európai Unió Külügyminisztereinek
Tanácsa a válság befejeződéséig nem játszott lényeges szerepet. Koszovót végig
Szerbia belügyeként kezelték.
A másik ok pedig az, hogy az Unió 1994-től a csatlakozni kívánó középkelet-európai államokra koncentrált. Ennek főleg biztonságpolitikai és gazdasági
okai voltak. Ezek az államok valaha a Varsói Szerződés tagjai voltak, annak a
Szovjetunió által létrehozott katonai tömbnek, amelynek elsősorban a bolsevik
állam biztonságát kellett garantálnia. A vasfüggöny leomlása után egyáltalán nem
volt elhanyagolható, hogy ezekben a volt szocialista államokban a rendszerváltás
után hogyan lehet a stabilitást megteremteni. A térség államai elég nagy piacot
biztosítanak – többek között – az amúgy is túltermelési válsággal küzdő Közös
Agrárpolitikának. A termelés bizonyos fázisainak a térségben való kihelyezésével
a termékek versenyképesebbé válhatnak a világpiacon, illetve a felesleges
mezőgazdasági árukat ezek az államok felszívják.
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A bővítéssel azonban nem minden tagállam értett egyet maradéktalanul.
Görögország például azonnal előhozta Ciprus ügyét, és megzsarolta a többi
tagállamot, hogy a tagfelvétel ellen fog szavazni, ha Ciprus nem kerül fel a
felveendő

államok

listájára.

Meg kellett

oldani a leendő tagállamok

mezőgazdaságának beillesztését a Közös Agrárpolitikába.
A legfontosabb kérdés azonban az intézményi átalakulás volt, ezen belül
is az Európai Parlament szerepkörének bővítése, illetve a minősített többségű
szavazás körének kibővítése. Az alapszerződések pontosan meghatározzák, hogy
mely esetekben milyen szavazási formát kell alkalmazni. Tagfelvétel esetén
egyhangú szavazásra van szükség. Az Európai Parlament a közös érdekeket
képviseli, ennek ellenére még mindig nem tisztán törvényalkotó testület.
Törvényalkotó szerepét maradéktalanul az első pillérben – a Gazdasági és
Monetáris Unió keretén belül – gyakorolhatja. Ezen a területen is együtt kell
működnie a Miniszterek Tanácsával. A két intézmény együtt kétkamarás
parlamentként működik. A döntéshozatali mechanizmus rendkívül bonyolult,
elsősorban a módosító javaslatok miatt.
Az Unió 1998-ra jutott el odáig, hogy sikerült elhárítania a bővítés elől az
akadályokat, és ebben az évben kezdhette meg a csatlakozási tárgyalásokat a
tagjelölt államokkal. 1999-ben tehát elsősorban a bővítéssel, és nem egy szuverén
állam egy tartományának problémájával foglalkoztak. Ezért a koszovói válság
kezelésében, illetve a megoldási javaslatok indítványozásában az ENSZ és a NATO
játszották a legfontosabb szerepet
A fenti nemzetközi szervezetek mellett még Nagy-Britannia és
Franciaország vállalt szerepet a válság kezelésében. A briteknek a 19. század óta
nagy gyakorlatuk van az Európában kialakuló válságok kezelésében. A brit
kormány mindig azonnal fellépett, ha Európában valamilyen esemény a fennálló
erőegyensúlyt veszélyeztette, ezért elsőként ismerték fel, hogy a koszovói
válságnak lehetnek hosszú távú következményei. Tito Jugoszláviájának
felbomlása pedig arra intett, hogy a Nyugat-Balkánon történő eseményeket
komolyan kell venni. Sajnos sem az Unió alaptörvénye, sem a bővítési folyamat
nem tette lehetővé az egységes és hatékony fellépést. A brit kormánytól is szinte
kizárólag a tiltakozásra és az emberi jogok betartására való felszólításra futotta.
Ennek ellenére meg kell jegyezni, hogy a brit külügyminiszter, Robin Cook,
fontos szerepet játszott a válság megoldásában.
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A harmadik ok, amiért az Unió nem volt képes Koszovó esetében sem
hatékonyan fellépni az az, hogy bár a Nyugat-európai Unió része volt az Európai
Unió védelempolitikájának, önálló haderővel azonban nem rendelkezett.
Előrelépés 1992-ben történt, amikor az ún. Petersbergi Határozatban369 az akkor
Európai Közösség lefektette a közös védelempolitika alapelveit. A dokumentum
három fő részből áll. Az elsőben a Nyugat-európai Unió Minisztereinek Tanácsa
megfogalmazta a NYEU szerepét az európai biztonságpolitikában. E szerint a
NYEU kifejleszti saját hadműveleti képességeit (I/2), a NYEU az EU-val együtt
kiépíti ki Európa biztonsági rendszerét, és egyben kimondták, hogy a NATO
nélkülözhetetlen alkotóeleme a rendszernek (I/3).
A II. fejezetben az aláírók kijelentették, hogy a NYEU védelmi alkotó
része az Európai Uniónak és így erősíti az Atlanti Szövetség európai pillérét. A
NYEU tagállamok továbbá vállalták, hogy katonai egységeket bocsátanak
rendelkezésre a NYEU általi katonai akcióinak. A II. fejezet legfontosabb része a
4. pont:

Eltekintve a közös védelemhez való hozzájárulástól a Washington Szerződés 5.
paragrafusa valamint a módosított Brüsszeli Szerződés V: paragrafusa alapján a NYEU
tagállamok katonai egységeit az alábbi esetekben lehet alkalmazni:
- humanitárius és életmentő feladatok ellátására;
- békefenntartásra;
- válságkezelésre.

A NATO feladata lett a kollektív védelem, melyhez a Nyugat-európai
Unió a saját eszközeivel is hozzájárult. Európában a NYEU válságkezelői,
békefenntartói, válság megelőzési és humanitárius feladatokat lát el.
1997 októberében az Európai Unió tagállamai aláírták az Amszterdami
Szerződést, mely többek között felvetette az Unió és a NYEU kapcsolatának
szorosabbra fűzését. Igazi áttörés azonban 1998 decemberében következett be a
franciaországi Saint-Maloban, ahol a britek és a franciák egy közös nyilatkozatot
tettek. A nyilatkozat legfontosabb megállapítását a 4. pont tartalmazza:

Európának szüksége van megerősített fegyveres erőre, mely képes gyorsan reagálni az
új veszélyekre, melyet erős és versenyképes európai védelmi ipar és technológia támogat.
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Még javában folytak a NATO jugoszláviai bombázásai, amikor az Európai
Tanács Kölnben döntött arról, hogy a NYEU egyes funkcióit az Uniónak át kell
vennie.370 Ezzel együtt felszólított az európai katonai képességek fejlesztésére, a
katonai fejlesztések és beszerzések összehangolására, valamint a védelem ipari és
technológiai alapjainak megteremtésére.

2.6. Európai reakció a NATO-bombázásokra

2.6.1. Nagy-Britannia
A politikai és katonai koalíció egyik legfontosabb résztvevője NagyBritannia volt. London a végsőkig támogatta amerikai szövetségesét, a katonai
műveletekben

a

legjobbat

adta,

előmozdította

a

humanitárius

célok

megvalósítását. Ugyanakkor a koszovói események egy sor olyan strukturális
változást is előidéztek az Unió védelempolitikájában, amivel a britek nem értettek
egyet. Továbbá rávilágított arra az űrre, ami a brit törekvésekre az új európai
katonai és politikai rendre vonatkozott, és a között, hogy London mire képes a
tervei megvalósításában.
A britek háta mögött hét év jugoszláviai békefenntartói múlt állt: részt
vettek az 1992-es UNPROFOR humanitárius akciójában, valamint kiemelkedő
szerepet játszottak az IFOR és az SFOR munkájában Boszniában. London tehát
tisztában volt a jugoszláv válság természetével. A brit politikusok azonban
óvatosan közelítették meg a koszovói problémát. Egy Koszovóból kiinduló válság
alapjaiban ingathatja meg az amúgy is törékeny boszniai békefolyamatot.
Ugyanakkor azt is látták, hogy a nemzetközi beavatkozás hitelessége mennyire
megkérdőjeleződött Srebrenica és Gorazđe után, ahol a biztonsági zónában nem
voltak képesek a nemzetközi szövetségesek megakadályozni a tömegmészárlást.
Nagy-Britannia NATO iránti elkötelezettsége mélyen gyökerező és
bizonyos mértékig ösztönös is. Tevékenyen részt vett annak megalapításában és
370
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hatékony eszközként szolgálja a brit diplomáciát. A hidegháború után azonban
London szövetségeseinél jobban aggódott a NATO jövője miatt, azaz, hogy a
szövetséget a hidegháború után is fenn kell tartani. Ezek az aggodalmai azonban
1999-ben megszűntek, amikor a NATO első bővítése során, néhány volt szocialista
országot – köztük Magyarországot – felvettek a szövetségbe.
1997 decemberében a NATO-külügyminiszterek aggodalmukat fejezték ki
a szerb rendfenntartó erők koszovói akciói miatt. 1997 végén a britek már
számoltak egy esetleges katonai beavatkozással, ezért összehívtak egy bizottságot
megvitatni a Koszovóban történteket. 1998 nyaráig London a válság megoldása
helyett inkább arra törekedett, hogy azt izolálja. 371 A britek és NATOszövetségesei legfőképpen Macedónia és Albánia stabilitása miatt aggódtak.
Az óvatos brit politika 1998 júniusában változott meg, amikor a britek a
közvetlen katonai beavatkozás kilátásba helyezése mellé álltak. Az Észak-atlanti
Tanács 1998 októberében fogadta el a Szerbia elleni légicsapások tervezetét.
Október 16-án azonban Richard Holbrooke, az Egyesült Államok különleges
megbízottja, tető alá hozott egy megállapodást, amelyben Milošević meghátrált,
és megígérte, hogy a szerb katonai jelenlétet Koszovóban a válság előtti szintre
csökkenti, és hozzájárul, hogy az EBESZ felállítsa a Koszovó Ellenőrző
Misszióját. Az amerikai diplomáciai siker ellenére a britek nem bíztak abban,
hogy Milošević betartja a megállapodást. London vezető szerepet játszott abban,
hogy támogató csapatokat küldjenek Macedóniába, arra az esetre, ha a diplomácia
kudarcba fullad. 1999. január 15-én a raçaki mészárlás után a britek már
felkészülten várták a katonai beavatkozást Koszovóban. A brit katonák és
parancsnokok fontos szerepet játszottak a KFOR és az AFOR csapatokban. Végül
is a Macedóniában bevetett NATO-katonákat vezényelték át Koszovóba, és ők
képezték a KFOR magját. Az AFOR Albániában elsősorban humanitárius
feladatokat látott el.
A koszovói katonai beavatkozás alapjaiban különbözött a korábbi,
Jugoszláviában megvalósított beavatkozásoktól. A válságkezelésben ugyanis
tágabb összefüggéseket is figyelembe vettek, azaz Albániában és Macedóniában
is meg előző intézkedéseket tettek.
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2.6.2. Franciaország

Franciaország hozzáállását a koszovói eseményekhez több tény határozta
meg.

Párizs

hagyományosan

szerb-barát

politikát

folytatott,

igyekezett

Oroszországot minél távolabb tudni az európai politikától, szükségesnek tartotta a
nyugati védelmi rendszer megreformálását, illetve hasznosnak akarta mutatni
magát az ENSZ-en illetve a NATO-n belül.
1998 őszétől kezdve a franciák szorosan együttműködtek a britekkel a
NATO-n

belül,

mint

pl.

közösen

mutatták

be

műveleti

terveiket

a

szövetségeseiknek, és 1999. január végétől a nemzeti hírszerzők megosztották az
információkat egymással. Franciaország vállalta magára a szerb-albán tárgyalások
lebonyolítását Rambouillet-ben, és a francia közvéleményt folyamatosan
tájékoztatták a diplomáciai fejleményekről. Franciaország is felsorakozott NATOszövetségesei mellé.372 Ennek ellenére a francia politika azt vallotta és
hangoztatta, hogy az európai problémákat az európaiaknak kell megoldani, és
nem szabadna „másokra” (értsd: NATO) hagyatkoznia. Párizsban azt hangoztatták,
hogy a függetlenség alapvető Európa jövője és a globális egyensúly miatt. A
koszovói konfliktus azonban furcsa választás elé állította a francia politikusokat:
a NATO és benne az amerikai vezetés kritizálásával Párizs elfogadja a saját
európai védelempolitika szükségességét, az ebből következően lemond az állami
szuverenitás újabb részéről, saját európai hadiipart hoz létre, ami természetesen
újabb kiadásokkal jár.
1999 márciusában a francia miniszterelnök egy parlamenti ülésen
kijelentette, hogy Franciaország részt vesz a NATO koszovói katonai
műveleteiben. De Párizs nem értett egyet sem a KFOR a katonai, sem annak
diplomáciai céljaival vagy módszereivel. A Szerbia ellenei bombázások
megindulása napján a francia sajtó kijelentette, hogy a NATO történetében most
fordult elő először, hogy az megtámad egy szuverén európai államot ENSZ BT
felhatalmazás nélkül!
A koszovói konfliktus kezdetén Franciaország még mindig távol tartotta
magát az Integrált Katonai Parancsnokságtól. Párizs legnagyobb problémája az
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volt, hogy illessze be csapatait a katonai műveletekbe úgy, hogy látszólag
fenntarthassa a független irányítást. Valójában a franciáknak nem volt választása:
elfogadták a NATO műveleti szabályait, miközben azt állították, hogy a műveleti
kontrol a francia vezérkari főnök – J. P. Kelche tábornok – irányítása alatt áll. A
légi, haditengerészeti és szárazföldi csapatok az amerikai James Ellis admirális
közvetlen irányítása alatt álltak.
Nem szabad elfelejteni, hogy a koszovói válság idején zajlottak azok a
tárgyalások, amelyek az önálló európai védelempolitika meg teremtésére
irányultak. Az ún. Saint-Malo folyamat számos kérdést vetett fel a közös európai
védelem terén, amelyek az intézmények, a vezetés, a NATO-tagságból eredő
kötelezettségek körül, valamint a jogi háttér megteremtése körül folytak. A
franciák támogatták a közös védelempolitikát, de csak úgy, ha a hadseregük
nemzeti irányítás alatt marad. A védelmi kiadások növelése azonban már nem
tartozott a kedvenc témák közé, sem a szuverenitásuk újabb „szeletének”
feláldozása a közös ügy érdekében.

2.6.3. Németország
1999. március 24-én, a II. világháború óta először, a német csapatok
támadó hadműveletekben vettek rész egy európai szuverén állam ellen. 373 Az új
Németország részvétele a NATO-műveletekben mérföldkőnek számított és számos
kérdést felvetett Németország jövőbeni európai szerepét illetően. A koszovói
NATO-bombázások idején éppen Németország töltötte be az EU soros elnökségét,
németek elnököltek a Nyugat-európai Unióban, és a G8-ak elnökségét is ők látták
el.
Az a tény, hogy a németek rész vettek a Szerbia elleni bombázásokban,
rávilágít a német belpolitika radikális változására. A német parlamenti pártok – a
volt kelet-német szociáldemokratákat kivéve – egyhangú igennel válaszoltak
Clinton elnök felkérésére. A németek komolyan vették a NATO-szövetségeseikhez
fűződő kapcsolataikat. Nem beszélve arról, hogy Németország számára
viszonylag szűk játéktér állt rendelkezésre a külpolitika számára. Ha nem vesznek
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részt a műveletekben, akkor az végzetesen alááshatja az új Németország
nemzetközi pozícióját, ami belpolitikai válsághoz vezethet. A németek morális és
politikai felelősséget is éreztek a Koszovóban történtek miatt. A szerbek
brutalitása, ahogy a koszovói albánokkal bántak, mélységesen felháborította a
német közvéleményt, amely támogatta a katonai megoldást Koszovóban. Nem
elhanyagolható az a tény sem, hogy a német vezetés aggódott a menekültek egy
újabb lehetséges hulláma miatt. A bevándorlók és a menekültek kérdése érzékeny
pontja a német belpolitikának is. A bevándorlók és menekültek számának
radikális és hirtelen megnövekedése a szélsőséges politikai csoportok
megerősödését eredményezheti.
Különösen figyelemreméltó, hogy Németország úgy vett részt a NATOműveletekben, hogy az nem rendelkezett ENSZ felhatalmazással. Ezzel a lépéssel
Berlin csatlakozott ahhoz a törekvéshez, amelyben az Egyesült Államok és a
NATO magának követelte azt a jogot, hogy bizonyos államokat „veszélyesnek”
bélyegezzen, valamint, hogy a NATO legyen a domináns elem az európai
védelempolitikában – az EU-val és az EBESZ-szel szemben.374
Az ENSZ felhatalmazás hiányát számos politikus és biztonságpolitikai
szakértő kritizálta. Ha szigorúan vesszük az ENSZ alapokmányát, akkor a NATOműveleteket a nemzetközi joggal ellentétes szellemben hajtották végre egy
szuverén állammal szemben. Ebből a szempontból a koszovói albánok
szenvedése Szerbia belügye, és nincs lehetőség arra, hogy egy állam polgárait
annak kormányával szemben bárki is megvédje. Ha viszont abból a szemszögből
vizsgáljuk az eseményeket, hogy a koszovói válság egybeesett az ENSZ
megreformálásának

igényével,

és

azzal,

hogy

a

nemzetközi

jogot

alkalmazhatóbbá tegyék a biztonságpolitikai kihívások számára, akkor a NATObeavatkozás jogos volt. Koszovó esetében tehát két választási lehetőség adódott:
szigorúan ragaszkodni az ENSZ Alapokmányához, vagy véget vetni az emberjogi
visszaéléseknek.
Amikor egy állam megszegi kötelezettségét az állampolgáraival
szemben, nevezetesen hogy megvédi az állampolgárok életét és alapvető
szabadságjogait, az az állam elveszíti a szuverenitáshoz való jogát. Így tehát azok
a katonai intézkedések, amelyeknek az a célja, hogy megelőzze a súlyos
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emberjogi visszaéléseket, teljes mértékben összhangban vannak az ENSZ
humanitárius normáival – még a Biztonsági Tanács felhatalmazásának hiányában
is. Az ENSZ Alapokmánya nem az egyedüli forrása a nemzetközi jognak. Az
1951-es ENSZ Konvenció a Népirtásról szolgált a NATO műveletek jogi bázisául.
Bár a NATO nem rendelkezett világos nemzetközi jogi felhatalmazással, de
rendelkezett a nemzetközi jog alkalmazásának szellemével. A NATO elsődleges
célja a biztonság és stabilitás garantálása az Euro-atlanti térségben.
1999. április elején Joschka Fischer bejelentett egy béketervet, 375 amely a
remények szerint egy új nemzetközi diplomáciai konszenzus alapjául fog
szolgálni. A német EU elnökség kezdeményezte a Délkelet-Európai Stabilizálási
Egyezményt, valamint célzottabb gazdasági és pénzügyi segítséget Albánia és
Macedónia számára.
A NATO bombázások alatt a német diplomácia igyekezett az Orosz
Föderációt és az ENSZ-t is bevonni a politikai megoldás kidolgozásába. Az
Európai Tanács elnöke, Schröder kancellár, tárgyalásokra hívta meg Kofi Annan
ENSZ-főtitkárt az EU informális tanácskozására Brüsszelbe április 14-én. Ezen a
megbeszélésen elsősorban az EU jövőbeni szerepéről volt szó a balkáni
békerendezésekben. A német külpolitika nagy hangsúlyt fektetett az oroszok
bevonására, mivel a Moszkvával való békepartnerség fontos eleme volt a német
kül- és biztonságpolitikának. 1999. április-május folyamán a német diplomaták
folyamatosan ostromolták az oroszokat, hogy meggyőzzék őket arról, hogy
játszanak pozitív szerepet a békefolyamatban. A németek arra is figyeltek, hogy
Washingtont is a folyamatos párbeszédre ösztönözzék Moszkvával. A német
stratégia sikerét az mutatja, hogy a G-8-ak bonni csúcstalálkozóján május 5-én
egy sor olyan alapelvet fektettek le, amelyek a koszovói konfliktus lezárást
eredményezték.
Ez a fajta német hozzáállás a szkeptikusokat is meggyőzte arról, hogy
Berlin képes csatlakozni a szövetségeseihez és konstruktív részt vállalni a
nemzetközi

válságkezelésekben.

Ez

Németországot,

mint

szövetségest,

felértékelte az Egyesült Államok szemében, különösen a NATO keretében. Idő
közben az európai politikusokban is megfogalmazódott az az igény, hogy nekik
többet kell tenniük a biztonságuk érdekében. Ebből következően a közös európai
védelempolitika és biztonsági együttműködés keretének kidolgozása új lendületet
375
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kapott. Az 1999. június 3-4-i kölni európai csúcstalálkozón döntöttek az Európai
Védelempolitika

kidolgozásáról,

mely

része

a

Közös

Kül-

és

Biztonságpolitikának. Az 1999. decemberi Helsinkiben tartott találkozón
elhatározták, hogy 2003-ig közös katonai erőt (európai hadsereg) állítanak fel,
amelynek feladata a petersbergi feladatok maradéktalan ellátása. Ha ezt az
ambiciózus feladatot az EU végrehajtotta volna, az alapjaiban változtatta volna
meg az európai biztonságpolitikai rendszert, a NATO-hoz való viszonyt és az EUorosz kapcsolatokat. A német politikai döntéshozók feladták a leckét a
szövetségeseiknek. Az újgenerációs német vezetés kulcspozíciót alakított ki mind
a NATO-ban mind az EU-ban, megbízható szövetségese lett az Egyesült
Államoknak és stratégiai partnerséget alakított ki az Orosz Föderációval.

2.6.4. Olaszország és a NATO déli szárnya
Olaszország mindig is közeli kapcsolatokat ápolt a Balkánnal: az
Otrantói-öböl mindössze 75 km-re fekszik az olasz partoktól. A tengert könnyű
átszelni, és Dél-Olaszországban több településen élnek olaszországi albánok
(arbërëshi). 1912 után az olaszok folyamatos erőfeszítéseket tettek arra, hogy
Albániát a saját fennhatóságuk alá vonják.

Az olaszok segítettek vasutakat

építeni, lapkiadókat alapítottak, koncessziót szereztek a helyi bányászatban és
fakitermelésben és ők tudják, hogyan vesztegessék meg a helyi hatalmasságokat.
Albánia olasz protektorátus lett, majd 1939-ben hivatalosan is Olaszország része
egészen 1943-ig. Az olasz hatás rejtve bár, továbbélt Enver Hodzsa idején is.
1991 után ez az örökség hírtelen újjáéledt. Ismét nagyszámú albán
menekült ostromolta Olaszország partjait, akik részesei akartak lenni a
televízióból jól ismert gazdag olasz társadalomnak.376 Egyeseket szívesen
fogadtak odaát, mert szükség volt az olcsó munkaerőre. De Albániából
elmenekültek a csempészek és egyéb bűnözők, akik új hazájukban is folytatták
eredeti „mesterségüket”. Az 1990-s évek közepére az albánokat okolták a délolaszországi betörések, prostitúció és drog csempészés és fegyveres támadások
elkövetéséért.
376
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Ilyen körülmények között kevésbé volt valószínű, hogy Olaszország részt
akar venni a NATO Szerbia elleni hadműveleteiben. Sok olasz egész egyszerűen
gyűlölte az albánokat és félt tőlük, mivel ők voltak a legnépszerűtlenebbek a
bevándorlók között. A koszovói humanitárius probléma süket fülekre talált
Olaszországban. Sok olaszt megtévesztettek a korábbi jugoszláviai események és
nem óhajtottak állást foglalni.
Csupán az Észak-olaszokban alakult ki valamiféle pozitív benyomás
Jugoszlávia iránt, de elsősorban a keresztényeket támogatták a muzulmán
albánokkal szemben. A NATO-tervet Róma nem támogatta, mivel viszonylag
kevés katonai célpont volt Jugoszláviában, tehát a bombázások nagy
valószínűséggel a civil lakosságot fogják sújtani, ami fokozni fogja a szerb-albán
viszályt, tehát újabb menekülthullámot indíthat Olaszország felé.
Olaszország

elkötelezett

NATO-tagállam:

komoly

gazdasági

és

biztonságpolitikai haszna van a NATO-tagságból, ezért nem volt más választása,
mint lojálisnak maradni a szövetséghez. A koszovói válság jó lehetőséget kínált
az olasz fél megbízhatóságának visszaállítására, amit az Öböl-háborúban
tanúsított habozásával váltott ki. Ugyanakkor az európai szövetségeseihez fűződő
viszonyán is javíthatott, amit a közös pénz bevezetésekor veszített el. Annak
ellenére, hogy Róma szigorú intézkedéseket hozott az 1990-es években annak
érdekében, hogy az ország csatlakozhasson az euro-zónához, partnerei,
elsősorban a németek még mindig gyanakodtak rá. Az olaszok tehát két területen
is jó pontokat szerezhettek.
Kezdetben az olasz politikai vezetés nyíltan hangoztatta, hogy ellenzi a
NATO tervezett akcióját. Nyíltan kritizálták a rambouillet-i megegyezést és az
amerikai külpolitikát, nevezetesen Madeleine Albright-ot Jugoszlávia-politikája
miatt. Azonban Olaszország nem engedhette meg, hogy maga ellen fordítsa NATO
és EU szövetségeseit. Ezért a kormány a NATO műveletek támogatása mellett
döntött, és a közvélemény humanitárius oldalon kezdte felkészíteni. 1999.
március 28-én elindították a Szivárvány-akciót, amelynek keretében segítséget
nyújtottak a koszovói menekülteknek Albániában és Macedóniában.
Később a beavatkozás európai dimenzióját hangsúlyozta a kormány,
vagyis azt, hogy Olaszország a szövetségeseivel együtt vesz rész a
hadműveletekben. A kormány-propaganda eredményeképpen egy hónap alatt
megváltozott az olasz közvélemény hozzáállása a koszovói válság kezeléséhez.
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Ehhez járult még, hogy a koszovói albánok szenvedéseiről szóló híradások az
olaszokat a szerbek ellen fordították.
A NATO használhatta az olaszországi katonai bázisokat, de olasz gépek a
hadműveletekben csak az olasz légtér védelme érdekében vehettek részt.
Tevékenyen csak április közepén vettek részt az olaszok a hadműveletekben. Az
olaszok 4200 katonát biztosítottak a KFOR számára és több ezren dolgoztak
Albániában és Macedóniában különböző segélyszervezeteknél.
1999. május közepén az akkori miniszterelnök – Massimo D’Alema –
azzal a javaslattal állt elő, hogy a NATO állítsa le a bombázásokat. A NATO ezt
udvariasan, de határozottan visszautasította. Az olasz közvélemény és a politika is
erősen megosztott volt a NATO akcióját illetően. A miniszterelnök bejelentése
azonban csak fokozta a megosztottságot. Ráadásul az olaszok szövetségeseik
rosszallását is kiváltották. 1999 júniusától az olasz sajtó a NATO-műveletek ellen
fordult. Egyre több riport és tudósítás szólt a katonai beavatkozás árnyoldalairól.
A NATO akciót egyre többször bombázógépezetnek titulálták. Olaszország
jelentős szerepet szánt magának Délkelet-Európában, az Európai Unióban és a
NATO-ban is. A megosztottság és a miniszterelnök javaslata veszélybe sodorta ezt
az ambíciót.

2.6.5. A NATO déli szárnya: Görögország és Törökország
A görög közvélemény határozottan ellenezte a NATO-bombázásokat. Az
ortodox keresztény görögök szinte egy emberként szerb ortodox testvéreik mellé
álltak. A görög kormány azonban tisztában volt azzal, hogy a NATO-tagsággal
bizonyos kötelezettségek is járnak, azért Kostas Simitis kormánya jóváhagyta a
hadműveleteket és bevezette a megszorító intézkedéseket is, mint az olajembargó.
Görögország legfőbb célja ekkor az volt, hogy csatlakozzon a Gazdasági és
Monetáris Unióhoz. Ennek érdekében a kormány igyekezett kordában tartani a
NATO-akciók elleni megmozdulásokat, de kijelentette, hogy görög katonák nem
vesznek részt semmilyen békekényszerítő műveletben. A görög kormány inkább
a humanitárius segélyekre helyezte a hangsúlyt, amelyet nem csak a koszovói
menekültekre, hanem a szerbiai szerbekre is kiterjesztette. A görög külpolitika

216
számára a stabil Albánia és Macedónia megteremtése volt a legfontosabb.
Görögországban – Olaszországhoz hasonlóan – rengeteg legális és illegális albán
gazdasági menekült élt. Az Albániának illetve a Macedóniának nyújtott segítség
mögött az a cél lebegett, hogy ezek az országok szívják fel az albán menekülteket.
Törökország teljes mértékben támogatta a NATO akcióját, hiszen abban
muszlim testvéreinek illetve a hajdani oszmán szövetséges megsegítését látta.
Ugyanakkor a török kormányzatnak jó lehetősége nyíl arra, hogy bizonyítsa
megbízhatóságát NATO-szövetségesként és hogy elkötelezett híve a Nyugatnak.
Ugyanakkor Koszovó támogatása veszélyes vizekre vezette a török kormányt,
mivel a kurd problémát Koszovó alternatívájaként is fel lehetett fogni. Ráadásul a
bombázásokkal egy időben vette kezdetét a Kurd Munkáspárt vezetőjének pere,
akit terrorista tevékenységgel vádoltak. Az a tény, hogy egy nemzetközi szervezet
ENSZ felhatalmazás nélkül beavatkozhat egy szuverén állam belügyébe egy
nyughatatlan kisebbség védelmében, óvatosságra intette a török politikai
döntéshozókat. Törökország végül is európai légi bázisát bocsátotta a NATO
rendelkezésére, és hasonlóan a görögökhöz a humanitárius segélyezésre helyezte
a hangsúlyt, és hozzávetőlegesen húszezer koszovói albán menekültet fogadtak
be.

2.7. Összegzés
A Koszovóban történtek alapvetően megváltoztatták Európa – és persze
az Európai Unió – hozzáállását a térséghez. Az albánok megszűntek Európa
„mostoha gyermekei” lenni és az albán kérdés megoldatlansága végre nemzetközi
közvélemény elé került. A soknemzetiségű Jugoszlávia egyik nemzete számára
sem tudott neki megfelelő viszonyokat biztosítani. Az a félreérthető jogi keret,
amelyet az 1974-es alkotmány teremtett meg, egyenesen vezetett a délszláv állam
felbomlásához. Koszovó magában sűrítette össze a Jugoszláviában felgyülemlett
megoldatlan kérdéseket: az emberi és kisebbségi jogok tiszteletben nem tartását,
az elhibázott gazdaságpolitikát, együttműködésre való képtelenséget, és azt a
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gyakorlatot, hogy felülről akarnak olyan problémákat megoldani, amelyeket csak
helyi szinten lehetséges.
Világossá vált az is, hogy Jugoszlávia nem hazája a koszovói
albánoknak. Az 1999-es év és az odavezető események csak megerősítették az
albánokban ezt a meggyőződést, sőt kialakítottak egy másik igényt: az önálló
államot. A közeli jövő nagy feladata lesz, hogy Európa felismeri-e – és főleg
felvállalja-e –, hogy Koszovót többé már nem lehet visszaintegrálni Szerbiába.
Koszovóban nagyon erős a regionális tudat: az ott élők koszovói albánokként
(hangsúly a „koszovói”-n van!) és koszovói szerbekként azonosítják magukat,
még akkor is, ha ez a szerbekre nézve egyelőre negatív felhangú.
Az 1999-es év fordulatot hozott az Unió külpolitikájában is. Ekkor
fogalmazódott meg a politikusokban, hogy Délkelet-Európa is Európa, tehát az ő
problémájuk a mi problémánk is. 1999-ben kidolgoztak egy átfogó programot,
melynek első fázisában az Unió aktív részt vállalt a térség stabilizálásában – míg
korábban csak passzív szemlélője volt a válságok kibontakozásának. Később, a
Stabilizációs Egyezménnyel, már az újjáépítésben is komoly szerepet vállalt. Igaz
nem

egyedül,

hanem

számos

nemzetközi

szervezetet

is

bevont

az

együttműködésbe. Az Uniónak biztonságpolitikai szempontból ugyanis nem
érdeke, hogy Európában válsággócok legyenek.
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3. Lázadás a dél-szerbiai Preševo-völgyben

A konfliktus a dél-szerbiai Preševo-völgyben egyike azon kevés számú,
de sikeres konfliktuskezeléseknek, amelyeket Jugoszlávia területén végzett a
nemzetközi közösség. Bár az Európai Unió és tagállamai közvetlenül nem, a
NATO-n és az EBESz-en keresztül tevékenyen részt vettek a konfliktus
rendezésében, miközben szorosan együttműködtek a szerb illetve jugoszláv
hatóságokkal.
Dél-Szerbia problémája egy tágabb régió problémája, mely túlmutat az
1249 km2-nyi terület határain. A Preševo-völgyben kibontakozó válságnak
szélesebb körű, a tágabb régiót is negatívan érintő következményei lehetnek. Carl
Bindt, az ENSZ különleges balkáni megbízottja már a 2001. január 15-i
jelentésében377 felhívta a figyelmet arra, hogy a fegyveres harcok eszkalálódása
etnikai tisztogatásokhoz vezethet a nem albán nyelvű lakosság körében
Koszovóban, és Macedónia könnyen belekeveredhet a konfliktusba – a nyugatmacedóniai albán kisebbség miatt.

3.1. Előzmények
A térség földrajzi elhelyezkedése stratégiai jelentőségű. A Preševo-völgy
fontos kereskedelmi és felvonulási útvonal volt Európa nyugati része és Levante
között a középkorban. Ma ez köti össze Közép-Európát Thessalonikivel. Szerbia
észak-déli főútvonala Belgrádból indul és Nišnél végződik, mely viszonylag
közel fekszik Preševohoz. A hozzá kapcsolódó vasútvonallal együtt Preševovölgy vezet Macedóniába és Görögországba.
A 14. századtól kezdve Koszovó, Dél-Szerbia és Macedónia többékevésbé egy határon belül feküdt. A három terület között élénkek voltak a
gazdasági kapcsolatok és az emberek szabadon közlekedtek. A gazdasági és
377
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családi kapcsolatok mindig is erősek voltak mindhárom területen. Dél-Szerbia
lakói

kiterjedt

családi

kapcsolatokkal

rendelkeztek

Koszovóban

és

Észak-/Északnyugat-Macedóniában – akár albánok akár szerbek voltak. Ez a
régió mindig is viszonylag szegény volt és nagy hagyományokkal rendelkezik a
banditizmus terén.
A szerb-albán konfliktus gyökerei egészen 1912-ig nyúlnak vissza,
amikor az albán nemzetállam határainak meghúzásakor az albán nyelvű lakosság
jó része Albánián kívül rekedt. Szerbia részvétele a balkáni háborúkban területi
nyereséggel járt, ahol az albánok etnikai tisztogatásoknak estek áldozatul. A
túlélő albánok a környező, Preševo-völgy feletti hegyekbe menekültek.
A jugoszláv kormányzat 1947-ben arról döntött, hogy Preševot,
Bujenovacot és Medveđat leválasztja Koszovóról és közvetlen szerb igazgatás alá
helyezi őket. A státusuk azt követően sem változott, hogy 1974-ben Koszovó
autonómiát kapott. 1992-ben a helyi vezetők kezdeményezésére tartott nem
hivatalos népszavazáson a dél-szerbiai albánok a Koszovóval való egyesülés
mellett döntöttek.
Dél-Szerbia

albán

nyelvű

lakossága

három

helyhatóságban

koncentrálódik: Preševoban 90%-os többséget alkotnak, Bujenovacban 55%-os
többségben élnek.378 Medveđában jelentős kisebbséget képviselnek, a lakosság
35%-t adva.379 A régióban az albán lakosság száma közel 70 ezer fő, a teljes
lakosság mintegy 100 ezer főt tesz ki.

3.2. A válság
Az 1999. március-június között zajló NATO-bombázások közepette a
preševo-völgyi albán lakosságot önkényes letartóztatásokkal zaklatták a szerb
belügyi szervek, a hírhedt Priština Hadtest. A koszovói rendezést követően az
ENSZ egy közel 5 km-es ún. demilitarizált övezetet hozott létre Koszovó körül,
elválasztva ezzel a régiót Szerbiától. A demilitarizált zónában csak a helyi
378
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könnyűfegyverzetű rendőri szervek maradhattak, egyéb szerb fegyveres erőknek
el kellett hagyni a területet. Preševo, Bujenovac és Medveđa a demilitarizált
zónától keletre fekszik, ide koncentrálódott a szerb belügyi szervek működése,
mely csak fokozta az amúgy is feszült szerb-albán viszonyt.
A dél-szerbiai albán felkelők az UÇK mintájára megszervezték a maguk
fegyveres védelmi erejét, a Preševo, Bujenovac és Medveđa Felszabadító
Hadserege380 (UÇPMB) néven, és folyamatos támadásokat intéztek a demilitarizált
zónában lévő rendőri erők ellen.381 A felkelőkről hamar kiderült, hogy nem csak
egy csapat felfegyverzett ember, hanem egy jól szervezett hadsereg, amelyet egy
tapasztalt harcos – Rizvan Cazimi, alias Lleshi parancsnok – vezetett, aki az
1990-es

évek

valamennyi

háborúját

végigharcolta

Jugoszláviában.

A

legfontosabb politikai célkitűzésük az autonómia elérése a három helyhatóság
számára, majd egyesítésük Koszovóval.
Az UÇPMB műveleteit nagymértékben megkönnyítette a demilitarizált
zóna, amelyet a felkelők mesterséges menedéknek használtak. Valószínűsíthető,
hogy a felkelők amerikai támogatást is kaptak. Számos nemzetközi szakértő utalt
amerikaiak által fenntartott és működtetett kiképzőtáborokra. Feltételezhetően ez
része volt egy tágabb tervnek, melynek célja megfosztani Miloševićet a
hatalmától. A katonai megfigyelők olyan jelekre hívták fel a figyelmet, amelyeket
a felkelők csak egy amerikai kiképzés során kaphattak.382
2000 októberében Slobodan Miloševićet a mérsékelt nacionalista
Vojislav Koštunica követte a jugoszláv állam élén. Az preševo-völgyi felkelők
attól tartottak, hogy a nemzetközi közvélemény támogatni fogja az új vezetést,
ezért széleskörű támadásba kezdtek azzal a céllal, hogy a szerb fegyveres erőket
kikergetik Preševo-völgyből, miközben menekültáradatot zúdítanak Koszovóra,
ezzel a NATO-t belerántják a konfliktusba.
A kormányzó Szerb Demokratikus Ellenzék nehéz helyzetbe került,
mivel a nacionalisták hevesen támadták a kormányzatot a kialakult helyzet miatt.
2000 decemberében a miniszterelnök-helyettes, Nebojsa Čović, vezetésével
koordinációs ad hoc bizottság alakult. Jugoszláv és szerb politikusok
tárgyalásokba kezdtek a NATO-tisztviselőkkel Bujenovacban. 2001 februárjában a
380

Ushtria Çlirimtare e Presheves Medvexhes dhe Bujanovcit (UÇPMB)
Az UÇPMB először 2000. január 30-án jelent meg egy testvérpár temetésén Dobrosinban, akiket
állítólag szerb rendőrök gyilkoltak meg.
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Čović-vezette delegáció Brüsszelben meggyőzte az Észak-atlanti Tanácsot, hogy
adja áldását a Belgrádban kidolgozott tervre.

3.3. A Čović-terv383
A szerb rendezési terv két alapelvre épült:
1. a három törvényhatóság Szerbiában marad, nincs határmódosítás és nincs
autonómia sem;
2. reformok sorával kívánja a kormányzat az albánnyelvű lakosságot integrálni
és véget vetni az évtizedek óta tartó intézményesített diszkriminációnak.
Ígéretet tettek egy sor bizalomépítő intézkedésre is, mint például a szerb
fegyveres erők kivonása, a rendőrség agresszív fellépésének tiltása vagy az
emberi jogi visszaélések kivizsgálása. A terv négy pilléren állt:
1. az állam szuverenitására és területi integritására irányuló fenyegetés
megszűntetése;
2. biztonság, mozgásszabadság, a visszatérés joga Preševo-völgybe, feloszlatni a
fegyveres erőket és demilitarizálni a régiót;
3. többnemzetiségű és -vallású társadalom kialakítása;
4. gazdasági és társadalmi fejlesztések. A tervet három év alatt kellett
végrehajtani, de két év alatt kellett megvalósítani az albánok integrációját.
Ugyancsak

két

év

alatt

kellett

bizonyos

törvénymódosításokat

végrehajtani, amelyek a választásokra, az önkormányzatra és az albán rendőrség
felállítására vonatkoznak. Cserébe azért, hogy az albánok elállnak a kiválástól, a
szerb kormányzat képviseletet ajánlott a városok végrehajtó intézményeiben, a
bíróságokon, a rendőrségen, az egészségügyben, az oktatásban és a gazdaságban
– a részarányuknak megfelelően.
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3.4. Nemzetközi reakció
Az új végcél megfogalmazása a dél-szerbiai albánok részéről komoly
aggodalmat keltett a szerb és macedón politikai vezetésben ugyan úgy, mint a
nemzetközi közösségben. Preševo-völgyet a nemzetközi közösség Szerbia szerves
részeként ismerte el. Koszovót de facto elveszítette Belgrád, azt már nem
engedhette meg magának, hogy újabb területekről kelljen lemondania – bármily
jelentéktelen is az. Preševo-völgy geo-stratégiailag igen fontos helyen fekszik:
Észak-Macedóniával határos, melynek stabilitása szintén kérdéses volt. A
preševoi felkelők Macedónia albán többségű nyugati részét is csatlakoztatni
akarták Koszovóhoz.
Macedón vezetők is aggodalmuknak adtak hangot, mivel a preševoi
események mozgásba hozták a macedóniai albán kisebbséget, akik szintén
támogatták a nagy-albán entitás megteremtését. Mind Szkopje, mind Belgrád és a
nemzetközi közösség egy szélesebb válság kibontakozásától tartott. Koštunica
jugoszláv államfő azt követelte az ENSZ-től, hogy engedje vissza a jugoszláv
belügyi erőket a demilitarizált zónába. Az ENSZ azonban ezt azon az alapon
tagadta meg, hogy ez a konfliktus kiszélesítését eredményezné, és nem kívánták,
hogy az esetleges határsértések miatt a KFOR katonák és a jugoszláv erők
fegyveres konfliktusba keveredjenek.
A NATO számára elengedhetetlen volt a preševo-völgyi konfliktus minél
hamarabbi

és

lehetőleg

fegyveres

beavatkozás

nélküli megoldása.

Ha

visszaengedik a szerb fegyveres erőket a demilitarizált zónába, akkor a NATO-nak
át kell csoportosítani az erőit, és csapatokat küldeni Koszovó határának a
védelmére. Éppen ennek elkerülésére szervezték meg korábban a demilitarizált
övezetet.
A KFOR legfontosabb feladata Koszovó védelme volt. A preševo-völgyi
konfliktus kibontakozásakor a KFOR éppen csak nekilátott a Koszovó és Szerbia
közötti fegyvercsempészet felszámolásához. Amikor Macedóniában is fegyveres
összecsapások bontakoztak ki, a NATO-t egy kétfrontos felkelés fenyegette
keletről és délről, ezért a NATO elfogadta azt a szerb kezdeményezést, hogy a
Preševo-völggyel határos demilitarizált zónába engedjék vissza a szerb belügyi
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erőket, de csak könnyűfegyverzettel ellátva; valamint a szerb határőrök is
visszatérhettek a szerb-macedón határra.
A NATO 2001. május 14-én jelentette be, hogy a demilitarizált övezet az
ún. B szektorába visszaengedik a szerb fegyveres erőket. Az UÇPMB fegyvereseit
felszólították a fegyvereik letételére, amelyért cserébe amnesztiát kapnak, amely
Koszovóra és Dél-Szerbiára vonatkozott. Az ENSZ Menekültügyi Főbiztosa arra
figyelmeztetett, hogy a szerb fegyveres erők visszatérte a B szektorba masszív
kivándorlási hullámot idézhet elő az albánok körében, esetleg újabb etnikai
tisztogatásokhoz vezet. A NATO is figyelmeztette a szerb hatóságokat, hogy az
albánok elleni atrocitások kiújulása kiválthatja a koszovói albánok dühét, amelyet
a koszovói szerbek ellen fognak irányítani. A tét tehát minden oldalon nagy volt.
Az Európai Unió által felügyelt B szektor visszafoglalását két komolyabb
fegyveres incidens zavarta meg. Mindkét esetben önuralmat és rátermettséget
tanúsítottak a szerb fegyveres erők: gyorsan és hatékonyan megegyezésre jutottak
az albán felkelőkkel. A KFOR-vezetők ismét megerősítették az albán felkelőket,
hogy amnesztiát kapnak abban az esetben, ha Koszovóba mennek, és ott előttük
teszik le a fegyvert. Ugyanakkor az EU erős nyomást gyakorolt a koszovói albán
vezetőkre, hogy támogassák a válság békés megoldását. A szerb miniszterelnökhelyettes is megerősítette a szerb kormányzat ajánlatát a teljes amnesztiára.
Ugyanakkor a KFOR-vezetők a koszovói albán vezetőkre gyakoroltak nyomást,
hogy állítsák le az UÇPMB-nek küldött utánpótlást. A dél-szerbiai felkelőket így
sikerült elszigetelni.

3.5. A válság rendezése
2001 májusában a szerb illetve az akkor még létező jugoszláv
kormányzat egyezségre jutott a preševo-völgyi felkelők vezetőivel. A tárgyalások
NATO és EBESZ felügyelet alatt folytak. A Konculji Megegyezés értelmében a
felkelőket lefegyverezték, a szervezetüket feloszlatták cserébe a fegyveresek
amnesztiát kaptak, a menekültek384 visszatérhettek otthonaikba. A szerb fél
384

A konfliktus alatt közel 12 500 fő menekült el a térségből. Serbia: Maintaining the Peace int he
Presevo Valley. Europe Report N0 186 – 16 October 2007. p1.
http://www.crisisgroup.org/~/media/Files/europe/186_serbia_maintaining_peace_in_the_presevo_valle
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ígéretet tett albán nemzetiségű rendőrök alkalmazására valamint arra is, hogy
albán nemzetiségű munkavállalókat is alkalmaznak az állami intézményekben.
Először fordult elő, hogy a NATO központi szerepet játszott egy
megegyezés előmozdításában, először fordult elő, hogy Jugoszlávia törvényes
úton szerezte vissza szuverenitását egy terület felett, és először fordult elő, hogy a
NATO Szerbia mellé állt az albánokkal szemben. A békét minimális erő
alkalmazásával érték el és a halottak száma is csekély volt.
2001

óta

a

nemzetközi

közösség

fontos

szerepet

játszik

a

békefenntartásban és a Čović-terv végrehajtásában. Az EBESZ főleg a polgári
intézmények kiépítésében, a rendőrök kiképzésében és a helyi politikusok közötti
közvetítésben vesz részt. A NATO központi szerepet játszott a fegyverszüneti
megállapodás tető alá hozatalában, valamint Koszovó határának védelmében. Az
ENSZ fejlesztési programja technikai segítséget nyújt, a Cooperative Housing
Foundation a vidékfejlesztésben vesz részt.

3.6. Megoldásra váró feladatok

3.6.1. Menekültek hazatérése

A 2000-ben elmenekült lakosság nagy része nem tudott hazatérni, bár
Čović-terv papíron mindenki számára biztosította ezt a jogot. A menekültek
szinte kizárólag Koszovóba mentek, ahol az UNMIK állított ki számukra
papírokat. Ezeket az ideiglenes dokumentumokat azonban a szerb hatóságok nem
ismerték el. Számos házat leromboltak a konfliktus alatt, amiket még nem
építettek újjá, tehát nincs hova hazatérni. Ezért ezek a személyek meghatározatlan
időre „kitelepítettek” maradnak.385 Az albán lakosság mozgástere jelentősen
leszűkült. Míg korábban Jugoszláviában szabadon mozoghattak Koszovó és
Macedónia között, a belső adminisztratív határok nemzetközi határokká váltak.
y.ashx 2010. szeptember 14.
385
Bujenovácból 3000 ember menekült el, nagy részük a koszovói Gjilaneban él. (Forrás: Huszka
Beáta, The Presevo Valley of Southern Serbia alongside Kosovo. The Case of Decentralisation and
inority Protection. CEPS Policy Brief . No 120 – January 2007. p5.
http://aei.pitt.edu/11714/01/1428.pdf 2010. szeptember 15.
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Koszovót a KFOR a konfliktus után hermetikusan lezárta. Macedónia már önálló
állam, ahová útlevél kell. A dél-szerbiai albánok lehetőségei a Preševo-völgyére
koncentrálódta.
A Freedom House 2006-os jelentésében386 sürgette a szerb és koszovói
hatóságokat a gazdasági kapcsolatok mielőbbi rendezésére és a személyek szabad
mozgásának biztosítására a szerb-koszovói határ mentén, melyhez az EU
segítségét kellett igénybe venni. Ehhez alapvető változásokra volt szükség a
kereskedelem- és a vízum-politika terén. Ennek hiányában az elszigetelődés,
amely úgy is nagy nyomással nehezedik egész Délkelet-Európára, még erősebb
lesz, a Balkán-félsziget még távolabbra kerül Európa más régióitól, amely súlyos
következménnyel járhat a munkanélküliség, a gazdasági lemaradás valamint az
etnikai és vallási kapcsolatok terén, mely egy új konfliktusforrás lehet.

3.6.2. Rendfenntartás

A többnemzetiségű rendfenntartó erők felállításáért az EBESZ volt felelős,
és többé-kevésbé sikerrel valósította meg a feladatot, bár a testület hatásköre
erősen limitált maradt. Két városban, azaz Preševoban és Bujenovacban a
rendőrfőnök szerb nemzetiségű, de egyik helyettese albán lett. Sajnos ezt a
konstrukciót nem sikerült az egész régióban érvényesíteni. A fő rendfenntartó
feladatokat még mindig a helyi csendőrség látja el, akik szerbek és a korábbi
belügyi szervek kötelékében szolgáltak. A puszta jelenlétükkel megfélemlítik a
helyi lakosságot, különösen a falvakban.
Bujenovac mellett csendőr-laktanya felállításába kezdtek, ám az
építkezéseket leállították pénzhiány miatt. A csendőrség, a hadsereg és a
többnemzetiségű rendőrség jelenléte egy ilyen apró régióban nem indokolt. Azt
az érzetet kelti a helyi lakosságban, hogy a hatóságok még mindig ellenségként
kezelik őket. A kormányzat részéről ez az attitűd egyáltalán nem segítette a két
közösség közötti bizalomépítést. A helyi albán vezetők számára a legfontosabb a
386
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régió demilitarizálása. Emellett szeretnék elérni, hogy a többnemzetiségű rendőri
erőket alkalmazzák a határvédelemnél, és albánokat is alkalmazzanak a
vámhivatalokban.

3.6.3. Munkanélküliség

A munkanélküliség nagyon komoly probléma a Preševo-völgyben.
Bujenovacban közel 60%-ot, Preševoban 70%-t tesz ki a munkanélküliek
aránya.387 A közszférában való elhelyezkedés nyújt némi lehetőséget, de
elsősorban a szerb nemzetiségű lakosság számára. A Čović-terv előírja az albánok
integrációját a közszférában, de számukra a rendőrségnél van csak lehetőség.
Egyéb más területeken az integráció nagyon lassan halad. Az albán lakosság
kisvállalkozásokból él vagy vendégmunkásként Nyugat-Európában dolgozik.
A csempészet továbbvirágzik, és nem csak az albán nyelvű lakosság,
hanem a szerbek, sőt állami tisztviselők – így rendőrök, határőrök – is részt
vesznek benne.

3.6.4. Gazdasági elmaradottság

Preševo-völgy

hagyományosan

gazdaságilag

elhanyagolt

terület

Szerbiában. Itt az egy főre jutó jövedelem a szerbiai átlag alig egyharmada. A
nemzetközi donorszervezetek rengeteg pénzt invesztáltak elsősorban az
infrastruktúra fejlesztésébe. Ugyanakkor a szerb kormányzat a rendelkezésére álló
pénz nagy részét Medveđába koncentrálta, a szerb többségű városba. Ez a
befektetési politika joggal kelti azt az érzetet az albán lakosság körében, hogy ők
csak másodrangú állampolgárok. Ráadásul a privatizációt a korrupció, a politikai
és etnikai hovatartozás mozgatja. A folyamatot a központilag irányított
Privatizációs Ügynökség felügyeli, amely elsősorban a szerb lakosságot segíti a
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hasznot hajtó állami vállalatok tulajdonjogának megszerzésére. Mivel a vállalatok
nagy része veszteséges, eladásuk szinte lehetetlen.
Külföldi befektetőket igen nehéz a térségbe vonzani, mivel a helyi
önkormányzatok kezében nincsenek megfelelő eszközök arra, hogy őket
odavonzza. Egyedül adókedvezményeket tudnak felajánlani, de tulajdonjogot
nem adhatnak a külföldi befektetőknek az állami tulajdonban lévő vállalatokban.

3.6.5. Oktatás

Dél-Szerbiában megfelelő számú általános és középiskola áll a lakosság
rendelkezésére. Ezek között vannak tisztán albán és szerb általános és közép
iskolák, valamint vegyesek is. Felsőfokú tanulmányokat azonban Koszovóban
végzik a hallgatók. A gyakorlatban Dél-Szerbiában elfogadják a Koszovóban
szerzett diplomákat, de egyelőre ezt törvény nem szabályozza.
Nagyobb problémát okoz a tankönyvek kérdése, elsősorban a
történelemkönyveké. A tankönyvek nagy része is Koszovóból származik, de azok
nem kompatibilisek a szerbiai tantervvel. Összességében véve a diplomák
elismerését és a tankönyvhasználatot nem szabályozza törvény, alkalmazásuk a
belgrádi hivatalnokok jóindulatán múlik.

3.6.6. Nyelvhasználat

Dél-Szerbiában az albán nyelvhasználat a közszférában nem megoldott,
az albánul beszélő hivatalnokok hiánya miatt. Elvben az albán lett a hivatalos
nyelv, amikor 2002-ben a szövetségi kormányzat törvényt fogadott el a nemzeti
kisebbségekről, melynek megengedte az albán nyelv használatát a szerb mellett
Bujenovacban és Preševoban. A gyakorlatban azonban az illetékes miniszternek
kell elrendelnie a kétnyelvű dokumentumok kiadását. Ha ez nem történik meg,
akkor az albán gyakorlati alkalmazása nem valósulhat meg. Ennek a problémának
ráadásul egyéb más aspektusa is van. Az albán nők általában nem vagy rosszul
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beszélnek szerbül, míg a férfiak szerbtudása sokkal magasabb szintű. Ez a
gyakorlatban azt jelenti, hogy a nők csak korlátozott mértékben képesek hivatalos
ügyeiket intézni, és egy esetleges integráció alkalmával is hátrányba kerülnek,
mint munkavállalók. A helyi önkormányzatok számára fontos lenne egyes
szolgáltatások feletti rendelkezés, ilyen a posta, az egészségügy, a földhivatalok,
stb. Amennyiben albánokat is alkalmaznának ezekben az intézményekben, úgy a
nyelvkérdés is megoldódna, és a munkanélküliség is csökkenne.

3.7. Összegzés
A preševo-völgyi konfliktusból számos tanulság levonható. Először is, az
albánkérdés megnyugtató megoldása nem halogatható. A megoldás pedig egy
szélesebb kontextusban és komplex megközelítésben keresendő. A régió – nem
csak Dél-Szerbia, de Koszovó és Macedónia valamint Albánia is ideértendő –
gazdasági felemelése, a munkanélküliek számának csökkentése, a megélhetési és
tanulási lehetőségek bővítése kulcsa az albán-nem-albán közösségek közti
bizalom erősítésének. A közösségek közötti együttműködés erősítése a
konfliktusok békés rendezésére ösztönzi a feleket.
Másodszor, lehetséges az albán-szerb együttműködés. A konstruktívabb
szerb illetve jugoszláv vezetés részéről mutatott együttműködési készség jó
kiinduló alapot szolgáltatott a szerb-albán ellentétek rendezésére. A Jugoszlávia
nemzetközi megítélése is sokat javult. Ennek ellenére a szerb fegyveres jelenlét
Dél-Szerbiában aggodalomra adott okot, szinte megszállás alatt tartotta a régiót,
mely nem éppen bizalomerősítő módszer. A nemzetközi közösség bebizonyította,
hogy kész együttműködni az új jugoszláv/szerb vezetéssel. A NATO késznek
mutatkozott a KFOR feladatainak szűkítésére, és világos üzenet küldtek az
albánoknak, hogy a fegyveres felkelést a továbbiakban nem tolerálják.
Harmadszor, a koszovói albán vezetők is világos üzenetet kaptak a
nemzetközi közösségtől, hogy a nem tolerálják, ha támogatást nyújtanak a
Koszovón kívüli alán fegyveres felkelőknek.
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Negyedszer, Koszovó és Szerbia kapcsolata elengedhetetlen láncszeme a
Balkán stabilizálásának. A válság gyors és hatékony rendezése egy későbbi
együttműködés alapjául szolgálhat.
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4. Az Európai Unió válságkezelése Macedóniában

4.1. Macedónia: macedónok és kisebbségek
Macedónia a szocialista Jugoszlávia legdélebbi tagköztársasága volt,
amely 1991-ben deklarálta függetlenségét. A 25 713 km2-nyi területen élő
2 066 718 lakos388 64.5% macedón, 25.2% albán, 3,9% török, 2,7% roma, 1,8%
szerb és 2,2% egyéb (vlach, bolgár, görög, montenegrói, jugoszláv)389
nemzetiségű.
Az albán kisebbség mintegy 70%-a kizárólag a mezőgazdaságból él. A
városokban – főleg a fővárosban, Szkopjéban, valamint Tetovoban, Debarban,
Gostivarban és Kiçevoban – élő albánok elsősorban a szolgáltatásban
(éttermekben, kávézókban, benzinkutaknál) dolgoznak, vagy kereskedelemmel
foglalkoznak. Az albán nők nagy része – a hagyományok miatt – nem áll(hat)
alkalmazásban, az ő feladatuk a háztartás irányítása.
A macedónok ezzel szemben egy sokkal nyitottabb közösséget alkotnak.
Az állam középső és keleti felében lakók egy része szintén falvakban lakik és
mezőgazdaságból él. A macedón fiatalok nagy része előnyben részesíti a tanulást,
és inkább a városokban keres megélhetést. A macedón kisebbségi politikából
következően elsősorban macedónokat alkalmaznak az államigazgatásban, a városi
önkormányzatoknál és egyéb közintézményekben. Nem mindenki talál azonban
munkát: a pályakezdő macedón fiatalok 30%-a munkanélküli.
A kormány gazdasági sikertelensége egyformán sújtotta a többségi
nemzetet és a kisebbségeket is. A pártpolitikai viták miatt azonban a gazdasági
kudarcok mindig politikai színezetet kapnak. Macedónia, a kudarcok ellenére,
keményen dolgozik az európai normák elérésének érdekében, és elsőként Szkopje
lépett szerződéses viszonyra az Unióval, amikor 2001-ben stabilizálási és
társulási szerződést kötött Brüsszellel.
388

2010-es becslések szerint. https://www.cia.gov/library/publications/the-worldfactbook/geos/mk.html 2010. október 8.
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4.2. Nemzetközi jelenlét Macedóniában
Macedónia, a regionális és hazai konfliktusoknak köszönhetően, 1991
szeptembere, az állam függetlenségének kikiáltása óta van a nemzetközi figyelem
középpontjában. A szocialista Jugoszlávia felbomlása különböző fegyveres
konfliktusokat idézett elő, amely azzal a veszéllyel fenyegetett, hogy átterjed
Macedóniára.
Macedóniának különösen feszült a viszonya Görögországgal. 1991-ben
Athén megvétózta Macedónia nemzetközi elismerését a neve és az állami
szimbólumok használata miatt.390 Albániával a saját albán kisebbsége miatt nem
felhőtlen a viszonya. Bulgáriával a külkapcsolatai megfelelőek, mivel Bulgária
elsőként ismerte el a macedón államot, de azzal a kitétellel, hogy magát az
államot ismeri el különállónak, a nyelvet nem.391
Számos nemzetközi szervezet munkatársa dolgozik az országban. 19921998 között az ENSZ küldött békefenntartókat Macedóniába azzal a céllal, hogy
megelőzze a jugoszláviai fegyveres konfliktusok továbbgyűrűzését, és hogy
biztosítsák Macedónia északi határát.392
Az EBESZ 1992-től van jelen Macedóniában, és számos kísérletet tett az
etnikai csoportok közötti kapcsolatok javítására. Max Van Der Stoel 1992-2001
között az EBESZ Kisebbségi Főbiztosaként dolgozott Szkopjéban. 2001. március
21-én a román külügyminiszter (Mircea Geoana), aki a szervezet soros elnöki
tisztségét töltötte be, bejelentette, hogy a volt amerikai diplomatát, Robert H.
Frowickot fogja kinevezni személyes képviselőjének. Frowick április elején
kezdte meg a munkát Macedóniában. A tapasztalt diplomata 1992-ben
Szkokjéban az EBESZ-misszió vezetője volt, majd 1995-97 között BoszniaHercegovinában látta el ugyanezt a feledatot.
Az EU jelentős pénzügyi és humanitárius segéllyel támogatta az államot a
függetlenség kinyilvánítása óta. 1996-ban Macedónia bekerült a PHARE390

WILLEMSEN, Heinz, Republik Makedonien. Innenpolitische Konflikte und Gefährdungen eines
jungen Staates in einer instabilen Region, SWP-Studie. Berlin: Stiftung Wissenschaft und Politik,
2001. pp10-12.
391
The Politics of Ethnicity and Conflict. ICG Report, 1997. pp2-6.
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1999-ben azonban nem tudták a UNPREDEP mandátumát meghosszabbítani, mivel azt Kína a
Biztonsági Tanácsban megvétózta. Peking ezzel hálálta meg, hogy Macedónia elismerte a független
Tajvant.
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programba. 1998-ban az EU együttműködési szerződést kötött Macedóniával,
amelyben Szkopje kereskedelmi kedvezményeket kapott Brüsszeltől. 1992 és
2001 között az EU 452,3 millió eurót utalt át Macedóniának, amit a vállalkozások
és a pénzügyi szektor fejlesztésére, különböző infrastrukturális beruházásokra és
intézményfejlesztésekre használtak fel. Az ECHO, az EU humanitárius
segélyezésekért felelős szervezete, 100 millió eurót költött a Koszovóból érkező
menekültek megsegítésére. 2000 márciusában az EU tárgyalásokba kezdett
Macedóniával a Stabilizálási és Társulási Szerződés (SAA) feltételeiről. Az EU a
régióban – Macedónia mellett – öt nyugat-balkáni állam számára ajánlotta fel ezt
az együttműködési formát. Az SAA többek között kilátásba helyezte az európai
integrációt, rendszeres gazdasági támogatást, továbbfejlesztett kereskedelmi
kapcsolatokat, valamint az EU-val történő magasabb szintű politikai párbeszédet
ajánlott.393
1995 novemberében Macedónia csatlakozott a NATO Békepartnerség
programjához, majd később felvették az Euro-atlanti Partnerségi Tanácsba,
amellyel az állam az euro-atlanti rendszerbe integrálódott. Emellett számos
nemzetközi

non-profit

szervezet

valósít

meg

különböző

projekteket,

leggyakrabban az etnikai kapcsolatok, a megbékélés és a tolerancia terén.
Összehasonlítva

Jugoszlávia

többi

volt

tagköztársaságával,

a

függetlenség deklarálása után Macedónia relatíve stabil államnak számított az
1990-es években. Ennek egyik oka az volt, hogy informálisan bár, de a
macedónok megosztották a hatalmat az albánokkal, azaz egy albán párt mindig
tagja volt a kormánykoalíciónak.

393

SCHECKENER, U., Developing and Applying EU Crisis management: Test Case Macedonia. ECMI
Work-ing Paper #14. Flensburg: 2002. p25.
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4.3. A konfliktus háttere
Az etnikai csoportok közötti konfliktusok mindennaposak voltak
Macedóniában, melyek nagyobb méretet főleg a választások alkalmával öltöttek.
A politikai pártok etnikai csoportok köré szerveződtek, ezért a választási
kampányokat mindig helyi összecsapások kísérték. Az etnikai konfliktusok
hátterében demográfiai okok is állnak. Macedónia függetlenné válása óta az albán
kisebbség minden népszámlálást394 bojkottált, ezért a lakosság számát illetve
benne elsősorban az albán kisebbség számarányát nehéz megállapítani. Az
albánok ragaszkodnak a 40%-os részarányhoz és ennek alapján több alkotmányos
jogot követelnek maguknak. A macedón és az albán közösség a demográfiai
fejlődés eltérő szakaszában van. A macedónok kiscsaládokban élnek, amelyben a
szülők maximum két gyereket vállalnak. Az albánok nagycsaládokban élnek, ahol
magas a születések száma. Az albán nagycsaládok zárt közösségek: életüket a
hagyományok és a vallási kötelezettségek határozzák meg. A népesség, mely
elsősorban mezőgazdaságból él, nagy része 30 éven aluli, és igen magas közöttük
az írástudatlanság. Vegyes házasságok nincsenek, amely a két közösség eltérő
hagyományaiból és szokásaiból származik. A közösségek közötti interakció is
minimális. A koszovói konfliktust követően több ezer albán menekült érkezett
Macedóniába, és a határok bizonytalansága miatt az népességmozgás nem
kontrolálható.
1989-ben

a

tagköztársasági

alkotmányt

módosították,

és

a

preambulumába Macedóniát a macedónok nemzetállamának nyilvánították. Ezzel
szemben az 1974-es változatban Macedónia a macedónok, albán és a török
kisebbség államaként szerepelt. Továbbá a korábban meglévő kisebbségi jogokat
jelentősen megnyirbálták, illetve eltörölték, mint pl. a kisebbségi nyelvek
használatát, valamint az albán nyelvű oktatást is csökkentették. Bár a legtöbb
jogot visszaállították, az 1991-es alkotmány preambulumát nem változtatták meg.

394

1991-ben az albánok saját népszámlálást rendeztek, amelynek eredménye szerint a lakosság 40%-t
adják. Az 1994-es népszámlálásra EU és EBESZ megfigyelők is érkeztek, de ennek az eredményét sem
fogadta egyik közösség sem.
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… Macedónia a macedón nép nemzetállama, amelyben albánok, törökök, vlachok,
romák és más nemzetiségek – akik a Macedón Köztársaság területén élnek – egyenlők,
és tartós együttélésük védelmet élvez, azzal a szándékkal, hogy:
szuverén, független, polgári és demokratikus Macedón Köztársaságot alkossanak;
a törvényességet, mint alapvető kormányzati rendszert, megteremtsék és fejlesszék;
az emberi jogokat, a polgári szabadságot és nemzeti egyenlőséget biztosítsák;
biztosítsák a macedónok és a többi, a Macedón Köztársaság területén élő nemzetiségek
békés együttélését;
garantálják a szociális igazságosságot, gazdasági jólétet, egyéni és közösségi élet
fejlődését.395

Az albán politikusok továbbá nehezményezték, hogy az állam hivatalos
nyelve a macedón és vele együtt a cirill betűs írás. Az alkotmány 7.§ 2. bekezdése
ugyan lehetővé tette, hogy azokban az önkormányzatokban, ahol valamely
kisebbség többségben van, annak a kisebbségnek a nyelve és írásmódja is
hivatalos. Az önkormányzatok határait azonban úgy húzták meg, hogy a lehető
legkevesebb helyen lehessen az albán nyelvet és a latin betűs írásmódot használni.
Az alkotmány 19.§-a rendelkezik a vallásról – a vallásszabadságról,
valamint állam és egyház viszonyáról:

A Macedón Ortodox Egyház és más vallási közösségek és csoportok az államtól függetlenek és a törvény előtt egyenlők. A Macedón Ortodox Egyház és más vallási közösségek és csoportok szabadon alapíthatnak egyházi iskolákat és más szociális és emberbaráti szervezeteket a törvény szellemében. 396

Az albánok, akik többségükben muzulmánok, sértőnek érezték, hogy
felekezetüket nem említi név szerint az alkotmány – csak mint „más vallási
közösség”-et – és csak az ortodox egyházat ismeri el hivatalosnak.
1990-1992 között az államigazgatást teljes mértékben centralizálták. A
helyi önkormányzatok elveszítették korábbi adminisztratív kompetenciáikat.
Például a közalkalmazottakat közvetlenül a központi kormányzatnak rendelték
alá. Ez a fajta politika heves ellenállást váltott ki az ország albántöbbségű
területein. Az albánok 1992-ben nem hivatalos népszavazást rendeztek a területi
autonómiáról Nyugat-Macedóniában, a radikálisok pedig kikiáltották Illirida
Köztársaságot Struga körzetében, az Ohridi-tó északi részén. Ez csak
megerősítette a macedón többségben azt, hogy az albánok ki akarnak válni az
395

A macedón alkotmány preambuluma: http://www.realitymacedonia.org/constPreamb.html 2003.
november 5.
396
Ibid. 19§.
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államból. Az állami szektorban, a hadseregben illetve a rendőrségben és az
igazságszolgáltatásban az albánok alulreprezentáltak. Az állami alkalmazottak
alig 10 százaléka albán, a rendőr- illetve katonatisztek aránya alig 3%-t tesz ki.
1992 óta a területi autonómia és az államalkotó nemzet státusza folyamatosan
szerepel az albán politikai pártok programpontjai között.
A macedón-albán viszony egyik legvitatottabb területe a macedón
állampolgárságot szabályozó törvény, amely 1992-ben emelkedett törvényerőre.
A törvény célja, hogy minél kevesebb albánnak tegye lehetővé, hogy Macedónia
állampolgára legyen, és minél több macedónnak, hogy macedón állampolgárságot
megszerezze. Macedóniai állampolgárságot négy módon lehet szerezni:
1. etnikai alapon;
2. ha valaki Macedóniában született;
3. honosítás útján;
4. nemzetközi megállapodás alapján
A honosításhoz a jelentkezőnek be kell töltenie 18. életévét és legalább
15 éve Macedóniában kell élnie, valamint állandó lakcímmel és jövedelemmel
kell rendelkeznie. Ehhez járul még a macedón nyelvtudás és a jelöltnek le kell
mondania korábbi állampolgárságáról. Az állampolgárságról szóló törvény 11. §a kimondja, hogy a macedón eredetű, de külföldön élő személy azonnal macedón
állampolgárságot kaphat.
Az albán közösség már régóta az állam föderatív átszervezését javasolja.
A többségében albán többségű Nyugat-Macedóniának nagyobb autonómiát
akarnak. A macedón politikusok és maga a kormányzat nem támogatja ezt a
törekvést. Attól tartanak ugyanis, hogy a helyi szintre adott több jog NyugatMacedónia kiválásához fog vezetni. A macedón politikai elit betegesen fél a
Nagy-Albánia, de legalábbis a Nagy-Koszovó programtól, amire – a realitásokat
figyelembe véve – semmi esély sincs. A föderáció ellenzői számára az a legfőbb
érv, hogy Nyugat-Macedónia számára adott több jog de jure két részre osztaná az
államot. Az állam azonban már régóta két egységből áll: Nyugat-Macedóniában
latin betűsek a feliratok, a közigazgatásban és az oktatásban az albánt használják,
a törvényhatóságok 90%-ban albán anyanyelvű a polgármester.
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Hosszú ideje tartó vita az albánnyelvű egyetem felállítása Macedóniában.
A jugoszláv időkben a macedóniai albán hallgatók Prištinában folytatták
tanulmányaikat, de azt a Milošević-rezsim 1996-ban bezáratta. Ezért az albán
politikusok Tetovoban saját egyetemet akartak szervezni, amit a macedónok
megakadályoztak. 1994-ben mégis megkezdet működését az tetovoi Délkeleteurópai Egyetem, de azt illegális intézménynek minősítette a macedón
kormányzat. Hosszú tárgyalásokat követően, ahol az EBESZ közvetített a
tárgyalófelek között, végül 2000-ben megegyezés született, amely háromnyelvű
egyetemet engedélyezett: albán, macedón és angol. Végül is a tanítás 2001
novemberében kezdődött el.
A macedón többség gyakran megkérdőjelezi az albán kisebbség
lojalitását az államhoz. A macedónok rossz néven veszik, amikor az albánok
Kasztrióta György által meghonosított albán zászlót kitűzik a házukra. Emiatt
Gostivar és Tetovo polgármesterét le is tartóztatták 1997-ben.
1992 óta a macedóniai kormány azon dolgozik, hogy az állam gazdaságát
a korábbi tervutasításos rendszerből átvezesse a piacgazdaságba. Ehhez az
erőfeszítéshez komoly segítséget kap az Európai Uniótól, a Nemzetközi
Valutaalaptól és a Világbanktól. Sajnos a több mint tíz éves erőfeszítések dacára
sem sikerült a gazdaság szerkezetét átalakítani. Ezzel párhuzamosan a macedón
kormány kudarcot vallott a demokratikus átalakítás, a politikai és szociális
stabilitás terén is. Macedónia meglehetősen szegény ország, ahol magas a
munkanélküliség és alacsony az életszínvonal. Az állami erőforrások elosztásánál
gyakori a korrupció és az etnikai alapú döntések. A macedón politikusok és
üzletemberek a közszférából és az állami tulajdonú vállalatokból igyekeznek
hasznot húzni, míg az albánok az magánszektorból, és gyakran ők ellenőrzik a
feketegazdaságot is.
Alapvetően három egymással szorosan összefüggő ok vezetett el a 2001es válsághoz. Először is, az 1990-es évek folyamán Macedónia fokozatosan
kikerült a nemzetközi közösség látószögéből. A koszovói válságkezelés majd a
2000. októberi szerbiai események sokkal jobban lekötötték a nemzetközi
politikusok figyelmét. Másodszor, Macedónia számára legfontosabb nemzetközi
kérdéseket rendezték: a névvita kompromisszummal zárult Görögországgal,
Milošević utáni Jugoszláviával fokozatosan javultak a kapcsolatok. Harmadszor,
a koszovói konfliktus rendezése nem jelentette az albán harcosok teljes
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lefegyverzését. Jelentős számú macedóniai albán szerzett harci tapasztalatokat
Koszovóban. A KFOR képtelen volt a dél-koszovói határokat hatékonyan
ellenőrizni, következésképpen a fegyverek szabadon áramolhattak Albánia,
Koszovó és Macedónia között. Észak-Macedóniában – és a Preševo-völgyben –
fegyveres csoportok alakultak, akik a határ menti falvakat a saját ellenőrzésük alá
vonták.

4.4. A Nemzeti Felszabadítási Hadsereg
A macedóniai válságban kulcsszerepet játszott az ún. Nemzeti
Felszabadító Hadsereg (NFH). Megalakulásának háttere ugyanolyan homályos,
mint a koszovói UÇK-é volt. Az NFH ötfajta harcosból állt:397

1. harcedzett volt UÇK-katonák, akik a jugoszláv konfliktus valamennyi polgárháborújában részt vettek;

2. olyan elemek, akik az új, jól jövedelmező politikai struktúrákba akartak beilleszkedni;
3. koszovói és macedóniai albánok, akik pán-albán álmokat kergettek;
4. naiv fiatal albánok, akik azt hitték, hogy a fegyveres harc jogos, mert a kormány
képtelen megfelelő reformokra;
5. külföldi zsoldosok, akik pénzért harcoltak.

Először 2001. január 23-án léptek a nyilvánosság elé, amikor a Dnevnik
című lapban közzé tettek egy közleményt:

Január 22-én a Nemzeti Felszabadító Hadsereg egy speciális egysége, egy csapat
automata fegyverrel és kézigránáttal felszerelt megfigyelővel együtt támadást intézett
egy macedón rendőrőrs ellen. A támadás során az ellenséges erőket gyorsan
ártalmatlanná tettük, akik nem tanúsítottak ellenállást egészen addig, amíg újabb
macedón egységek nem érkeztek. A támadás csak figyelmeztetés volt a macedón
megszállók és albánellenes társaik számára. Az egyenruhába öltözött macedónokat
folyamatosan támadjuk addig, amíg az albán népet fel nem szabadítjuk. Felszólítjuk a
rendőröket, hogy térjenek haza, és ne áldozzák az életüket feleslegesen azért a macedón
illúzióért, hogy uralkodhatnak az albán felett. 398
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A fegyveresek kategorizálása különböző szempontok alapján történt. Jelen kategóriákat az ICG tette
közzé.
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Az NFH egyértelműen kapcsolatban állt a koszovói UÇK-val és a délszerbiai szakadár szervezettel. Az NFH-nak voltak olyan macedóniai albán
fegyveresei, akik korábban az UÇK kötelékében harcoltak. Nagy-Britannia,
Franciaország és az Egyesült Államoknak nem volt egységes véleménye az NFHről, sem annak céljairól. A nyugati sajtóban különböző vélemények jelentek meg:
a fegyveresek Nagy-Albániát vagy Nagy-Koszovót akarják megteremteni. Mások
szerint az albán közösségen belüli hatalmi harcokat testesítették meg, ismét
mások szerint számos ok kombinációja vezetett a fegyveres konfliktushoz.
A válság idején maga az NFH is egymásnak ellentmondó nyilatkozatokat
tett közzé a céljairól. A BBC-nek küldött üzenetük alapján sokan azt hitték, hogy
Nyugat-Macedóniát akarják leválasztani az államról és Albániához csatolni.
Márciusi deklarációjában az NFH kijelentette, hogy nemzetközi közvetítőket
akarnak a macedóniai alkotmányos válság megoldásának elősegítésére. Majd
később egy BBC riporternek azt mondták, hogy ők nemzeti felszabadító harcot
vívnak.
A konfliktus alatt az NFH gerilla módszerekkel harcolt: rendőrőrsöket
robbantott fel, lesből járőröző rendőröket támadtak meg, albán falvakat foglaltak
el azzal a jelszóval, hogy felszabadítják őket. Ugyanakkor civileket raboltak el és
kínoztak meg, etnikai tisztogatásokba fogtak és más egyéb módon terrorizálták a
civil lakosságot, valamint lakóházakat és ortodox templomokat romboltak le.
A legvalószínűbbnek az tűnik, hogy az NFH különböző koszovói
fegyveres csoportokból állt össze, olyan katonákból, kik a koszovói rendezés után
az albán lakta területek erdőiben és hegyi falvaiban bújtak meg, és csak egy
következő alkalomra vártak. Az egymásnak ellentmondó nyilatkozataik is ezt a
feltevést támasztják alá. A fegyveres akcióik egy viszonylag kis részre, Tetovo és
Kumanovo közti albántöbbségű területre koncentrálódott. Ha ez valóban egy
felszabadító harc lett volna, akkor egész Nyugat-Macedóniára kiterjed és az ott
élő albán népesség nagy számban csatlakozott volna a fegyveresekhez. Mivel a
harcok a jugoszláv-macedón határszerződés után váltak intenzívvé, felmerülhet az
az elképzelés is, hogy a szervezett bűnözés egy fontos útvonalát akarták
biztosítani.
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4.5. A válság forgatókönyve
A 2001-es válság gyökerei egészen 1998-ig nyúlnak vissza, és
összefüggésben állnak a koszovói eseményekkel. 1998 tavaszán NyugatMacedónia albán többségű városaiban szélsőségesek bombamerényleteket
indítottak számos rendőrőrs ellen. A szóbeszédek szerint a Koszovói Felszabadító
Hadsereg volt a felelős érte, akikről a helyi közvélemény akkor hallott először. A
szóbeszédet elhomályosították az őszi választási eredmények, amely után
koalíciós kormány alakult macedón és albán pártokból.399 A miniszterelnök,
Ljupco Georgievski, és a legerősebb albán párt vezére, Arben Xhaferi,
hallgatólagos

megegyezése

alapján,

a

macedónok

az

ország

keleti,

macedóntöbbségű részét, míg az albán pártok a nyugati, albántöbbségű
országrészt kormányozták. Ez a megállapodás viszonylag jól működött egy ideig.
A miniszterelnök rácáfolt nacionalista hírnevére, mivel támogatta az
európai integrációt, sőt a reformprogramokba rendszeresen belevette az albánok
kéréseit is. Albán politikusoknak vezető szerepet adott a kormányzatban és
ígéretet tett egy albán nyelvű állami egyetem felállítására Tetovoban.
A de facto etnikai önkormányzatnak voltak pozitív és negatív
következményei.

Macedón

rendőrök

nem

járőröztek

albán

többségű

településeken, a rendfenntartásért albán nemzetiségű rendőrök voltak felelősek,
sőt a rendőrfőnöki pozíciót is albán nemzetiségűek töltötték be NyugatMacedóniában. Ez a helyzet azonban megfelelő környezetet biztosított a növekvő
számú fegyveres albán felkelőknek. A kormányt több oldalról is komoly kritika
érte. A macedónok a VMRO-DPMNE engedékenységét vádolták a válság miatt,
főleg azért, hogy az állam biztonságát átengedték az albánoknak, ha csak részben
is. Az albánok azért okolták a kormányt, mert képtelen volt az albán
fegyvereseket kordában tartani. Valamint azzal is megvádolták a Demokrata Párt
elnökét, hogy az ő személyes érdektelensége a reformok iránt politikai utat nyitott
az NFH-nek.
Az erőszakhullám közvetlen kiváltó oka két esemény volt. A NATO és az
EU sikeresen együttműködött a Preševo-völgyi konfliktus rendezésében, és
399
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fokozatosan visszaengedték a jugoszláv fegyveres erőket a Szárazföldi Biztonsági
Zónába. 2001. február 23-án aláírták azt az egyezményt, amely véglegesítette a
macedón-jugoszláv határt.

Ez lehetővé tette mindkét oldalon a hatékonyabb

határvédelmet és ellenőrzést.

4.5.1. A válság első szakasza: 2001. március-április

2000-ben állandósultak a határsértések elsősorban Tanusevci falu
környékén.400 A falu közel fekszik a dél-szerbiai Preševo-völgyhöz és a
Szárazföldi Biztonsági Zónához, amely Koszovót választja el Szerbiától. 1999ben Tanusevci több száz koszovói menekültet fogadott be, és lakói közül sokan
harcoltak az UÇK-ban. Állítólag az UÇPMB kiképzőtábort tartott itt fenn. 2001-ben
a helybéliek szerint az összecsapások akkor kezdődtek, amikor a macedón
biztonsági erők lelőttek egy 22 éves albán földművest, aki éppen krumplit
ültetett.401 A macedón hatóságok szerint pedig a harcok akkor kezdődtek, amikor
az albánok lelőttek három macedón katonát. A baj az, hogy nehéz különbséget
tenni a terrorista tevékenység és az egyszerű csempészés között, mely utóbbiban
tevékenyen részt vett mind a három nemzetiség: albán, szerb és macedón
egyaránt. Ez az illegális kereskedelem politikailag hasznos volt a Miloševićrezsim számára, és jövedelmező a macedónoknak, de erőszakot és korrupciót
indukált a térségben. Az UNPREDEP-nek, amely 1992-1998 között járőrözött a
határsávban, sikerült az albánok és a macedón határőrök közötti súrlódásokat a
minimumra csökkenteni, de a távozásuk után a helyi lakosság nem szívesen vette
a macedón határőrök visszatérését.
Hivatalosan a konfliktus 2001. január 22-én kezdődött, amikor az NFH a
vegyes lakosú – macedón, albán és török – Tearce falu közelében rátámadt egy
rendőrőrsre. Február 16-án a macedón állami televízió munkatársaira támadtak,
akiknek védelmére a kormány újabb határőregységet küldött a térségbe, a
Farkasokat, akik visszakergették az albán fegyvereseket Koszovóba.
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Az erőszakhullám oka az, hogy a NATO és a Jugoszláv Föderáció arról
tárgyaltak, hogy a Koszovó körüli Szárazföldi Biztonsági Zónába visszaengedjék
a jugoszláv fegyveres erőket.402 Az NFH márciusban kiterjesztette a harcokat
Tetovora, amely Macedónia második legnagyobb városa, nyugat-macedóniai
albánok pedig szellemi fővárosuknak tartják. Az NFH vezetők ezt azzal
indokolták, hogy a helyi albán közösséget akarják megvédeni a macedón
túlkapásokkal szemben és harcolni fognak az albánok alkotmányos jogaiért.
Március 21-én a kormány ultimátumban követelte a felkelőktől, hogy tegyék le a
fegyvert vagy hagyják el az országot, ellenkező esetben a kormány teljes körű
támadást indít ellenük.
Ali Ahmeti, aki az NFH politikai vezetőjeként lépett fel, visszautasította
az ultimátumot, egyoldalú tűzszünetet hirdetett, és tárgyalásokra szólította fel a
macedón kormányt. A köztársasági elnök beleegyezett a tárgyalásokba, de csak a
törvényes albán pártok képviselőivel. Március 25-én a kormánycsapatok sikeres
támadást indítottak az albán felkelők ellen, amelynek következtében a fegyveres
összecsapások közel egy hónapig szüneteltek, de áprilisban ismét kiújultak,
amikor az NFH nyolc macedón katonát gyilkolt meg egy rajtaütés során. Ez a
támadás zendülést váltott ki az ország macedón többsége körében, akik albán és
más muszlimokra támadtak Szkopjéban, Bitolában és Velesben. Ezekben a
városokban a kormány kijárási tilalmat rendelt. A miniszterelnök bejelentette,
hogy a kormány fontolóra vette a hadiállapot bevezetését. Ebben az esetben az
alkotmány különleges jogokat biztosít a köztárasági elnöknek és a hadseregnek.
Az elnök rendeletekkel kormányozhat, a hadsereg nagyobb mozgásteret kap, a
tömegdemonstrációkat betiltják, az egész országra kiterjedő kijárási tilalmat
vezetnek be és lezárják a határokat.
A harcok Macedónia albántöbbségű részére, egy viszonylag kis
területeire terjedtek ki, Koszovóval és a dél-szerbiai Preševo-völggyel a
szomszédságban. 2001 márciusától Macedónia fokozatosan süllyedt bele az
etnikai konfliktusba, és a szakadék a politikai megoldás és a polgárháború között
egyre szélesebbé vált.403
Az EBESZ képviselője, az amerikai Robert H. Frowick, állt kezdetben
nemzetközi közösség diplomáciai tevékenységének az élére. Hivatalosan Frowick
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célja az volt, hogy támogassa a macedón kormányt a békés rendezésben. Ő
alapvetően két akadállyal szembesült:
1. meg nem alkuvás albán és macedón részről;
2. a nyugati diplomaták felemás támogatása.
Frowick pontosan értette a macedóniai problémákat, hiszen 1992-ben ő
vezette az EBESZ-missziót Szkopjéban. Az amerikai diplomata egy háromlépcsős
megoldást dolgozott ki. Először közvetlen kapcsolatot létesített az NFH-vel:
azonnali fegyverszünetet javasolt és amnesztiát ígért. A macedón kormány azért
ment bele az azonnali fegyverszüneti egyezménybe, mert az egységkormányba
bele akarta vonni a PDP-t. A második lépésben egy sor bizalomerősítő
intézkedésben kellett volna megállapodni, amely a jogos albán követeléseket
célozta meg. Ezek a következők: alkotmánymódosítás, az albán nyelv hivatalossá
tétele, albánnyelvű felsőoktatás és az albánok nagyobb képviselete az állami
szektorban. A harmadik lépcsőben megfelelő politikai eredmények elérése után,
integrálni kellett volna az NFH politika vezetőit megfelelő ellenőrző
mechanizmusok kiépítése után.
Frowick terve404 abban a pillanatban kútba esett, amikor Ali Ahmeti, NLA
politikai vezető, Imer Imeri PDP és Arben Xhafer DPA vezetők képe megjelent az
újságokban és a televízióban május 23 és 25 között. A három albán vezető
Prizrenben, Koszovóban, egy titkos megbeszélés alkalmával május 22-én
nyilatkozatot adott ki, amely a béke és a reformprogramról szólt a Macedón
Köztársaságban. Az ún. Prizreni Deklaráció alapvetően Frowick elképzeléseit
követte, de az albánok kiegészítették azt a saját javaslataikkal.
Közben Trajkovski elnök titokban összehívta a Nemzeti Biztonsági
Tanácsot, ahol arról tanácskoztak, hogy a katonai akciókat újra kell kezdeni az
NFH ellen. Erre a megbeszélésre a két albán párt képviselőit nem hívták meg.
Frowick terve jó kiindulópont lehetett volna a tárgyalásokhoz. De az a
tény, hogy az albánok külön tárgyaltak, a macedónok katonai megoldást akartak,
Frowick maga nem konzultált a nemzetközi közösség diplomatáival és a tervére
nem adta áldását sem Colin Powell amerikai külügyminiszter sem Donald
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Rumsfeld védelmi miniszter, az egész tervet aláásta. Másrészt az EU mereven
ragaszkodott ahhoz az állásponthoz, hogy az NFH-vel nem tárgyal. A NATO
támogatta volna az NFH-fel való tárgyalásokat, de közvetítők útján. Az albán
vezetőket pedig meglepte, hogy a nemzetközi közösség gondolkodás nélkül
elutasította a Prizreni Deklarációt.405 Az albánokban az a gondolat erősödött meg,
hogy egyedül az amerikaiakkal lehet ésszerű és tartós rendezésről tárgyalni. Az
Egyesült Államok hatalmas befolyással bírt az albánokra, és egyre nagyobb
befolyásra tett szert a macedónokra is, akiknek kezdett elege lenni az európaiak
határozatlanságából.
Az EU válságkezelését ebben a szakaszban az ún. „ingázó diplomácia”
jellemezte. Március közepétől az EU képviselők gyakran utaztak Szkopjéba,
miközben a macedón külügyminiszter Brüsszelben folytatott tárgyalásokat a
NATO és az EU tisztviselőivel. 2001. március 19-én az Unió külügyminiszterei
megállapodtak

egy

intézkedés-csomagban,

amely

többek

között

határellenőrzésben nyújtandó uniós segítséget illetve a különböző közösségek
közötti együttműködés elősegítését tartalmazta. Március 23-án Stockholmban az
EU külügyminiszterek szolidaritásukat fejezték ki a macedón kormány iránt, és
ismét megerősítették, hogy az EU segítséget nyújt a határellenőrzésben, a
menekültek

támogatásában,

a

helyi

önkormányzat

és

az

igazságügyi

reformokban, beleértve a kisebbségi jogokat is. Ugyanakkor az EU elítélte az
albán szélsőségesek erőszakos fellépését és támogatásáról biztosította a macedón
kormányt a terrorista cselekmények elleni harcban. Az EU arra ösztönözte a
kormányt, hogy politikai megoldásra törekedjen az albán parlamenti pártokkal, és
ne fegyveres úton akarja megoldani a válságot.
Javier Solana vezette a tárgyalásokat, aki március folyamán többször is
ellátogatott Nyugat-Macedóniába. Szkopjéba egy állandó összekötő diplomatát
küldött, Északnyugat-Macedóniába pedig EU Megfigyelő Missziót. Solana az EUt a politikai párbeszéd előmozdítására akarta használni, azaz megfelelő keretet
biztosítani a tárgyalófelek számára. Az EU-t egyelőre nem akarta belevonni a
tárgyalási folyamatba. Solana erőfeszítéseinek eredményekképpen március végén
sikerült egy kerekasztal-tárgyalást megszervezni a macedón köztársasági elnök
védnöksége alatt. A tárgyalásokon valamennyi parlamenti párt részt vett.
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A tárgyalások alapja a SAA szerződés406 volt, azaz EU sztenderdek
(demokrácia, emberi jogok, törvényesség) alapján kellett a macedóniai pártoknak
megoldania a válságot. Továbbá a szerződéssel a macedón kormányzat kötelezte
magát, hogy betartja az EU által kidolgozott menetrendet a politikai reformokra.
Mindenki tudta, hogy Macedónia még nem készült fel egy ilyen szerződésre, de
az EU-nak szüksége volt egy presztízsmentő stratégiára a macedónok számára,
akik semmiféle engedményt nem kívántak tenni az albán szélsőségeseknek. Az
Európai Bizottság fokozottabb pénzügyi és technikai segítséget ajánlott fel a
tárgyalási folyamat során. A CARDS programon belül 40 millió eurót ajánlott fel
2001-re Macedóniának, és további 50 millió eurót helyezett kilátásba,
amennyiben a macedón kormánynak sikerül megegyezésre jutnia az IMF-fel.
Májusban a külkapcsolatokért felelős európai biztos, Chris Patten, kapott
felhatalmazást arra, hogy a különleges alapból (Rapid Reaction Mechanism Fund)
2,5 millió eurót költsön azoknak a házaknak a rendbehozatalára, amelyeket a
február-márciusi fegyveres összecsapások alatt romboltak le. Az EuropeAid407 és
az ECHO408 a helyszínen hozzákezdett a helyzet elemzéséhez, mielőtt a megfelelő
projekteket illetve a humanitárius segítséget elindítanák. Az EU tehát egyesítette a
rendelkezésére

álló

eszközöket,

azaz

a

válságkezelést

összekötötte

a

rekonstrukcióval.
Ennek eredményeképpen a válság április végére jelentékeny mértékben
lecsillapodott. Az albán fegyveresek visszatértek a Koszovóval határos hegyekbe,
a macedón hadsereg leállította a támadásokat, a KFOR javított a határellenőrzésen
és az EU-közvetítésű politikai párbeszéd folyamatban volt.

4.5.2. A válság második szakasza: 2001. május-június

2001. május 3-tól az NFH több támadást indított a Kumanovo környékén
lévő falvak ellen, ahol katonai bázisokat alakítottak ki. Annak ellenére, hogy a
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kormánycsapatok harci helikoptereket is bevetettek és folyamatosan támadták az
albán felkelőket, a hadi helyzet sokáig nem változott.
Közben a tárgyaló

felek egymást

vádolták kompromisszum-

képtelenséggel. A helyzetet tovább bonyolította az a tény, hogy a 2-2 macedón és
albán párt egymással is versengett, és a keményvonalasok mindkét oldalon
túlsúlyba kerültek. A tárgyalásokat moderáló köztársasági elnök a politikai
rendezés híve volt. A miniszterelnök azonban egyre jobban a keményvonalas
nacionalista tábor befolyása alá került. Ők katonai megoldást sürgettek és az EU-t
azzal vádolták, hogy túlságosan támogatja az albán szélsőségeseket.
Az EU közben szövetkezett a NATO-val, amely egyre nagyobb mértékben
vett részt a macedóniai eseményekben. Szkopjéban is és Brüsszelben is intenzív
munkakapcsolatot alakítottak ki. Solana és a NATO-főtitkár, George Robertson,
közösen tárgyaltak a macedón és albán felekkel, és sikerült meggyőzniük őket,
hogy egy összpárti kormányt állítsanak fel. Ez május 13-án meg is valósult
Nemzeti Egység Kormánya név alatt. A célja ezzel az volt a két – most már –
közvetítőnek, hogy minden felet érdekelté tegyenek a békefolyamatban. Sikerült
azt is megakadályozniuk, hogy a miniszterelnök hadiállapotot hirdessen június 6án, ami az addigi tárgyalások végét jelentette volna.
A válság azonban 2001 júniusában tetőzött: a hónap elejére a felkelő
albánok már a főváros közelébe értek: június 6-án elfoglalták Aračinovót, a falu
mindössze 15 km-re fekszik a fővárostól. A kormánycsapatok ismét támadásba
lendültek. Az NFH azzal fenyegetőzött, hogy megtámadja a rendőrőrsöket, a
repteret, a parlament épületét és a főváros közelében lévő olajfinomítót,
amennyiben a kormány nem hagy fel a felkelők által elfoglalt falvak
bombázásával. Júniusra már több mint 10 falut lerombolt a macedón vezetés.
42 700 albán menekült át Koszovóba és 50 000 ember vált ideiglenesen
hontalanná: albánok, macedónok egyaránt.409
2001. június 11-én a kormány és a felkelők megegyeztek a
fegyverszünetben, amely lehetővé tette a humanitárius szervezetek számára, hogy
segélyeket juttassanak az érintett településekre. Másnap a kormány váratlanul
jóváhagyta azt a béketervezetet, amelyet korábban a köztársasági elnök, Borisz
Trajkovszkij terjesztett elő. E terv szerint a felkelőknek azonnal le kell tennie a
fegyvert – NATO, KFOR és EU megfigyelők előtt –, és vagy belegyeznek egy
409
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szűkített amnesztiába, vagy szabadon távoznak Macedóniából. Ugyanakkor az
NFH szóvivője azt az ajánlatot tette, hogy leteszik a fegyvert, ha a NATO
békefenntartó missziót küld Macedóniába. A kormány ezt az ajánlatot
visszautasította. A belügyminiszter inkább a civil lakosság felfegyverzését
támogatta, „önvédelmi” célból.
A kormány ugyanakkor reformokat helyezett kilátásba: teljesítik az
albánok követeléseit, de továbbra sem kívántak tárgyalásokba bocsátkozni a
felkelőkkel. Június 14-én a macedón kormányzat hivatalosan is felkérte a NATO-t,
hogy segítsen az NFH lefegyverzésében.
A fegyveres incidens közepette két tényező állandó maradt. Először,
egyik etnikai csoport sem kívánta a másik felet megsemmisíteni, és semmiképpen
nem akarták, hogy az országuk szétszakadjon. A másik, a felkelőknek nem
sikerült a macedón és albán népességet végérvényesen egymás ellen fordítani, bár
a bizalmatlanság és a félelem magvait sikerült elszórniuk. Azzal a kormányzat is
tisztában volt, hogy minél hosszabb ideig elhúzódik a válság, annál nehezebb lesz
megoldásokat találni és annál nagyobbra nő a szakadék a két etnikai csoport
között. Az egyoldalú kormány-javaslatot tehát magyarázza az a törekvés, hogy a
válságot minél hamarabb meg kell oldani. A macedónok éppen annyira
frusztráltak voltak a kormány politikája miatt, mint az albánok, és félő volt, hogy
a válság az egész országra kiterjedő polgárháborúvá dagad.
2001. június 9-én az NFH elfoglalta Aračinovot, Szkopjétól csak 10 km-re
fekvő falut, ahonnan ágyútűz alá lehet venni a fővárost. A kormány június 22-én
indított támadást, a nemzetközi közösség határozott tiltakozása ellenére. Bár a
kormánycsapatok sikeresen nyomultak előre, komoly ellenállásba ütköztek, és az
offenzíva három nap alatt kudarcba fulladt. A NATO segítsége nem késlekedett:
június 25-én a felügyelete alatt a kormánycsapatok visszavonultak, és tárgyalások
kezdődtek az NFH és a kormány között. A megegyezés szerint, az NFH katonák
fegyvereik megtartása mellett szabadon elhagyhatták Aračinovót – NATO katonai
kíséret alatt, akik kizárólag amerikai katonákból álltak.

4.5.3. A válság harmadik szakasza: 2001. július-augusztus
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Az aračinovoi rendezés és a NATO jelenléte nem fékezte, hanem
gyorsította a válság eszkalálódását, amiben sajnos partner volt a macedón állami
televízió is. 2001. június 25-re az ország a polgárháború szélére sodródott: a
parlament előtti tömegdemonstráció albánellenes tűntetéssé fajult, sőt a tömeg a
köztársasági elnök lemondását követelte.
Július elején az albán fegyveresek visszafoglalták Tetovot, és etnikai
tisztogatásokba kezdetek a városkörnyéki macedón falvakban.410 A macedón
hadsereg ismét ellentámadásba lendült. A nemzetközi közösség ismét
beavatkozott és július 5-én NATO közvetítéssel határozatlan időre szóló
fegyverszünetet kötöttek a harcoló felek.
A június 25-i megmozdulás hatékonyabb fellépésre késztette az Európai
Uniót. Francois Leotard-t, a korábbi francia védelmi minisztert, nevezték ki az EU
macedóniai különleges megbízottjának.411 Június 27-én a NATO úgy döntött, hogy
3000 katonát küld Macedóniába felügyelni az albán felkelők lefegyverzését. A
döntés értelmében a katonákat azonban csak az albánok és a kormány közötti
megegyezés után indítják útnak és maximum 30 napig szól a mandátumuk. A
Bush-adminisztráció James Pardew-t küldte különmegbízottként Macedóniába,
ezzel véget vetettek Frowick tevékenységének, és az Egyesült Államok a
tárgyalásos rendezés mellett kötelezte el magát. A következő hetekben Leotard és
Pardew közös európai-amerikai közvetítőkként dolgoztak. Később az EBESZ
Főbiztosa, Max Van der Stoel is csatlakozott a pároshoz, aki Frowickot váltotta
fel a tisztségében. Az EU-US-EBESZ tárgyalók munkáját Robert Badinter jogi
szakértő segítette. A francia alkotmányjogász immár másodszor vett részt egy
balkáni válság megoldásában. Leotard, Pardew, Stoel és Badinter érkezése új
lökést adott a tárgyalásoknak.
A tárgyalásokkal párhuzamosan a NATO továbbépítette kapcsolatai az
NFH-val, annak érdekében, hogy informális csatornát hozzon létre az albán
fegyveresek és a macedón kormány között. Az informális kapcsolatok kiépítése a
NATO különképviselője, Pieter Feidh holland diplomata érdeme. Az ő munkáját
az osztrák diplomata, Stefan Lehne segítette, aki pedig Solana közvetlen
munkatársa volt.

2001. július 5-én megszületett a tűzszünetről szóló

megállapodás. A nemzetközi szereplők végre képesek voltak összehangolni a
410
411
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tevékenységüket, minimalizálták annak a lehetőségét, hogy a szemben álló felek
kijátsszák őket egymás ellen.
Leotard és Pardew kidolgoztak egy keretmegállapodást a kisebbségi
probléma megoldására, mely alapvetően Badinter javaslataira épült. Ettől kezdve
a nemzetközi közvetítők már nem a politikai pártokra hagyták a tárgyalásokat,
hanem a saját tervüket nyújtották be a tárgyaló feleknek, és ekkor értékelődött fel
a jogi szakértő közreműködése. A keret megállapodás fókuszában a következő
alapelvek álltak:
•

a válságot békés úton kell rendezni,

•

Macedónia területi integritását meg kell őrizni,

•

felül kell vizsgálni az alkotmányt,

•

a helyi önkormányzatot fejleszteni kell,

•

növelni kell az albánok számát az államigazgatásban és az állami
vállalatokban,

•

a bírók kiválasztásánál figyelembe kell venni az etnikai arányokat,

•

javítani kell az albánnyelvű oktatást, annak állami finanszírozását
valamint

az

albán

nyelvet

lehessen

használni

egyes

helyhatóságokban.
A tervek szerint a javasolt politikai reformok több kisebbségi jogot
fognak biztosítani az albán közösség számára. A decentralizáció következtében az
albán hivatalos nyelvvé válik az albántöbbségű terülteteken, a parlamentben új
szavazási mechanizmust kell meghonosítani, amely a nemzetiségeket is
figyelembe veszi. Kulturális, nyelvi és igazságszolgáltatási téren a szavazatok fele
a kisebbségektől kell, hogy származzon. Ugyanez az elv alkalmazandó az
Alkotmánybírák kinevezésénél és az Igazságszolgáltatási Tanács tagjainak
kijelölésénél.
A két macedón kormánypárt elfogadta a közös EU-US javaslatokat, a két
albán kormánypárt vezetője azonban visszautasította azon az alapon, hogy
szerintük ez nem ad elég biztosítékot az albán kisebbség számára a konszenzuson
alapuló demokrácia megvalósítására Macedóniában. Az albán vezetők főleg azt
kifogásolták, hogy a terv de facto vétó-jogot biztosít a többségi nemzet számára.
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De számukra a legsértőbb az érvényben lévő alkotmány preambuluma volt, amely
Macedóniát a macedón nép hazájának nevezte, ezzel az albán kisebbséget
megfosztotta az államhoz való jogtól. A többségi vétót és azt a jogot, hogy az
albánokat

államalkotó

népnek

ismerjék

el

feláldozták

az

alkotmány

preambulumának módosítása érdekében! A két albán vezető azonban kijelentette,
hogy ez a végső kompromisszum, ameddig hajlandók elmenni.
Az albánok azt is követelték, hogy az albán legyen hivatalos nyelv a
parlamentben és azokban a törvényhatóságokban, ahol a számarányuk meghaladja
a 20%-t. Ebben a kérdésben azonban a macedónok nem voltak hajlandók engedni,
ezért a tárgyalásokat 2001. július 18-án felfüggesztették.
A tárgyalások idején a katonai műveletek továbbfolytatódtak. Mind a
macedón hadsereg, mind az albán felkelők felkészülésre használták fel a július 5-i
tűzszünetet. Annak ellenére, hogy a tűszünetet mindkét oldalon lövések
szakították meg, a NATO-nak sikerült azt fenntartania egészen július 18-ig, amikor
a harcok újult erővel törtek ki.
2001. július 22-23-án az NFH támadást indított Tetovo és a környező,
macedón többségű falvak ellen. Ezt azzal indokolták, hogy a macedón hadsereg
provokálta őket. Az EBESZ-megfigyelők a jelentésükben azt állították, hogy a
támadásokat az NFH kezdeményezte.412 A július 5-i tűzszünetet követően az NFH
jelentős területeket vont az ellenőrzése alá. Azt azonban le kell szögezni, hogy az
albán felkelőknek nem az volt a célja, hogy minél nagyobb területet foglaljanak
el. Ők pusztán a pszichológiai hadviselést maximálták úgy, hogy minimalizálják a
macedóniai hadsereggel való összecsapásokat.
A Tetovo elleni támadások következtében mintegy 20 000 ezer ember
volt kénytelen elhagyni lakhelyét, és menekülni elsősorban a fővárosba. A
macedón keményvonalas politikusok ezt arra használták, hogy élesen bírálják a
nemzetközi közvetítőket. A helyzet romlásáért elsősorban az EU-t és a NATO-t
tették felelőssé. Lord Robertson NATO-főtitkár azonnal visszautasította azt a
vádat, hogy a NATO szövetkezett volna az NFH-fel.413 Leotard-t és Pardew-t
személyesen is támadta a macedón miniszterelnök a macedón médiában. Azzal
vádolta a nemzetközi tárgyalókat, hogy szándékosan és egyoldalúan az
albánoknak kedveznek a keret megállapodásban.
412

413

ICG interviews in Skopje, 23-24 July 2001.
Press statement by the Secretary General, NATO, 24 July 2001.
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Július 24-én Georgievski miniszterelnök felkérte a kormányt, hogy
ultimátumban követelje az NFH-tól, hogy vonuljon vissza a július 5. óta elfoglalt
területekről. A kormány tagjai egyetértettek abban, hogy a tárgyalásokat fel kell
függeszteni addig, amíg az NFH vissza nem vonul Tetovo környékéről, az
ultimátum kibocsátását azonban ellenezték. Ezután a miniszterelnök levélben
fordult a köztársasági elnökhöz, Boris Trajkovszkihoz, amelyben hatékonyabb és
határozottabb katonai fellépést sürgetett az albán felkelőkkel szemben.
A hontalanná vált macedónok a parlament előtt tömegdemonstrációban
támogatták a miniszterelnök kérését, miközben nyugat-ellenes jelszavakat
skandáltak és Oroszország segítségét követelték. Majd megtámadtak egyes
követségi épületeket és a British Airways irodáját is.
Július 24-én a NATO-képviselők tárgyalásokat folytattak Ali Ahmetivel,
az NFH politikai vezetőjével egy újabb tűzszünetről, bár elvben a július 5-i
fegyverszüneti egyezmény akkor még érvényben volt. Július 26-án új
fegyverszüneti megállapodás született. Lord Robertson és Solana pedig
Szkopjéba repültek, hogy folytassák a tárgyalásokat. Lord Robertsonnak sikerült
elérnie,

hogy

az

NFH

visszavonja

csapatait

Tetovo

környékéről.

A

belügyminiszter bejelentette, hogy elég bizonyítékot gyűjtött össze ahhoz, hogy
egyes NFH vezetőket vád alá helyezzenek emberiesség, a nemzetközi jog és az
állam ellen elkövetett bűnök miatt, köztük volt az az Ali Ahmeti is, akivel a NATO
tárgyalásokat folytatott. Egyezség született arról is, hogy a tárgyalásokat
Tetovoban fogják újrakezdeni, azonban biztonsági megfontolásokból a tárgyalók
Ohridban folytatták a munkát. A külső tárgyalófelek bevonása szükségesnek
bizonyult, mert állandóan fennállt a lehetősége annak, hogy tárgyalások zátonyra
futnak. A harmadik szakaszban Solanának és Robertsonnak végig jelen kellett
lennie azért, hogy a megegyezés megszülethessen.
A megegyezés részleteit 2001. augusztus 8-ra kidolgozták, de az aláírását
öt nappal elhalasztották, mert a macedón kormánycsapatok és az albán felkelők
között ismét kiújultak az ún. „szemet szemért” harcok. Szkopje közelében a
macedón rendőrség meggyilkolt öt albán felkelőt. A macedón belügyminiszter,
Ljube Boskovski, a hajnal előtti rajtaütést a rendőrségi munka sikerének nevezte,
az albánok pedig 48 órán belül visszavágtak: 18 macedón katonát öltek meg.
Továbbá, öt macedón autópálya-munkást elraboltak és bántalmaztak. Augusztus
8-án a macedón képviselők arról értesítették a nyugati diplomatákat, hogy a
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kormány nagyszabású megtorló katonai támadást fog az albánok ellen indítani. A
megállapodást csak augusztus 13-án fogják aláírni feltéve, ha a nemzetközi
közösség nem akadályozza meg őket a tervezett offenzívában. A miniszterelnök
és a házelnök azzal érveltek, hogy az ohridi egyezményt csak úgy tudja a
közvéleménnyel elfogadtatni, ha előtte demonstrálja erejét a harctéren.
Valójában az erődemonstráció mögött az állt, hogy az NFH sokkal
nagyobb támogatást kapott Koszovóból, mint azt korábban feltételezték, és
Radusa környékére több ezer fegyveres albán érkezett Koszovóból, bár ezt az
International Crisis Group megfigyelői nem erősítették meg. A macedón kormány
informálisan arról értesült, hogy az NFH szétesőben van és egy rivális csapat
akarja átvenni a helyét, akik Radusa környékén állomásoznak. Egy addig
ismeretlen albán félkatonai szervezet, amely magát Albán Nemzeti Hadseregnek
nevezte magát, augusztus 6-án Prištinában közleményt tett közzé, amelyben
magára vállalta a 18 macedón katona meggyilkolását. Ez a szervezet a
közleményében elkötelezte magát a Nagy-Albánia program megvalósítása
mellett. Az minden fél számára világos volt, hogy a fegyveres felkelést
Koszovóból importálták, macedóniai albánok csak azért, hogy a szomszédaikra
támadjanak, nem fogtak fegyvert. Viszont, ha egy új fegyveres albán szervezet
jelenik meg a színen, az komplikálja a NATO erőfeszítéseket az albánok
lefegyverzésében.
A nyugati diplomaták két napig könyörögtek a macedón kormánynak,
hogy álljon el a támadástól, amit augusztus 11-én meg is indítottak. Az
Ukrajnában nemrég megjavított harci repülők és helikopterek biztosították a
légteret, miközben a macedón kormánycsapatok állítólagos albán erősségeket
támadtak. A támadások egy része Tetovo és a környező falvak ellen, másik része
a Szkopje és Tetovo közötti Koszovóval határos területre irányult. Augusztus 12én tűzszünet vetett véget a harcoknak. Az egyezmény részleteit egyelőre nem
hozták nyilvánosságra megakadályozandó a helyzet további romlását. Az aláírási
ceremónia414 titokban zajlott a köztársasági elnök rezidenciáján a média teljes
kizárásával.

414

Lord George Robertson, NATO-főtitkár, Javier Solana az EU Kül- és Biztonságpolitika
Főképviselője; Lubco Georgievski és Boris Trajkovski a VMRO-DPMNE részéről, Arben Xhaferi
DPA, Imer Imeri PDP.
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4.6. A konfliktus rendezése

4.6.1. Nyelvhasználat

Az albán kisebbség számára a nyelvhasználat kérdése rendkívül fontos
volt. Bár az 1991-es alkotmány lehetővé tette az albán nyelv használatát a helyi
önkormányzatoknál helyi ügyek intézésében, ez azonban a gyakorlatban nem
valósult meg. Egyrészt azért, mert a macedón alkalmazottak nem beszéltek
albánul, másrészt az alkotmány homályosan fogalmaz, amikor azt mondja, hogy
„tekintélyes számú kisebbség esetén” (Alkotmány 7. §). Ez a megfogalmazás tág
értelmezési lehetőséget kínált.
A Leotard-Pardew javaslat szerint az albánok számára biztosítani kell a
nyelvhasználatot, azaz két nyelven kell kiadni a születési bizonyítványt és a
házasságlevelet. A parlamentben pedig tolmácsokat kell alkalmazni, amennyiben
az albán képviselők az anyanyelvükön kívánnak felszólalni. A macedónok
határozottan ellenezték ezeket a javaslatokat, mivel úgy érezték, hogy az albán
nyelvhasználat engedélyezése súlyosan sérti a nemzettudatukat, és feleslegesnek
tartották egy olyan nyelv hivatalossá tételét, amit a lakosságnak csak negyede
vagy harmada beszéli. A macedónok meg voltak arról győződve, hogy abban a
pillanatban, amikor az albánt hivatalossá teszik, az albánok nem lesznek
hajlandóak macedónul beszélni. A probléma persze az, hogy az albánok 90%
beszél macedónul, de a macedónok alig 2% beszél albánul! A macedónok attól is
félnek, hogy nem lesznek alkalmasak arra, hogy a közszférában állásokhoz
jussanak, amennyiben nem beszélnek albánul.
A gyakorlatban sokba kerülne, ha az albánt hivatalos nyelvvé emelnék,
használata pedig vitatott ott, ahol az albánok kisebbségben élnek. Az albánok
számára a nyelvkérdés megoldása a másodrendűségük megszűnését jelentené,
míg a macedónok az országuk megosztását látják benne, de mindkét fél számára
politikai töltetű.
Az ohridi egyezmény szerint az albán nyelv hivatalos ott, ahol a lakosság
20% albánnyelvű. Az albán nyelv továbbá akkor is használható, amennyiben az
állampolgár a kormányhivatalok helyi képviselőivel kommunikálnak. Albánul
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lehet felszólalni a parlamentben és a parlamenti bizottságokban, de macedón
fordítást biztosítani kell. A kormányüléseken azonban a macedón a hivatalos
nyelv és a nemzetközi kapcsolatokban is.

4.6.2. Arányos képviselet

Rendőrség átalakítása szintén kényes kérdés volt. Az albánok azt
szerették volna elérni, hogy a rendőrök összetétele tükrözze az etnikai összetételt,
és a rendőrséget a helyi önkormányzat alá rendeljék. A macedónok a központi
kormányzat felügyeletét támogatták, és azzal érveltek, hogy csak így
küszöbölhető ki a korrupció és nem szerencsés a rendőrséget etnikai alapon
megosztani.
A nemzetközi megbízottak az alábbi kompromisszumot javasolták: a
helyi rendőrfőnököt a városi tanács válassza a belügyminisztérium által
összeállított listáról. A macedónok kifogása az volt, hogy Macedónia érdeke azt
diktálja, hogy magasabb állami ellenőrzést gyakoroljanak a rendőrség felett.
Az ohridi szerződés alapján a közszolgálatban alkalmazottak számának
tükröznie kell a kisebbségek arányát. Emellett az albán nemzetiségű rendőrök
számát drasztikusan emelni kell. A helyi önkormányzatok választják meg a
rendőrfőkapitányokat egy olyan három nevet tartalmazó listáról, amelyet a
Belügyminisztérium állít össze. Amennyiben az önkormányzat visszautasítja a
listát, a Belügyminisztérium egy újat állít össze. Ha azt is visszautasítják, akkor a
kormány nevezi ki a rendőrfőnököt az önkormányzattal való egyeztetés után. Az
Egyesült Államok már korábban megállapodott a macedón kormánnyal 500 albán
rendőr kiképzéséről. Az ohridi egyezmény aláírása után az amerikaiak még 500
rendőr kiképzését vállalták. Az 1000 albán rendőrt kizárólag az albántöbbségű
területeken fogják alkalmazni.
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4.6.3. A kisebbségek szavazati súlya a parlamentben

Ohrid előtt a 120 tagú nemzeti parlamentben 24 albán képviselő ült, azaz
bármely törvényjavaslat elfogadásához elég volt a macedón képviselők szavazata.
Ohrid után a kulturális és nyelvi vonatkozású törvényjavaslatok elfogadásához
kétharmados többség kellett, benne az érintett kisebbségi képviselők legalább
felének támogató szavazata. Sajnos a „kulturális és nyelvi vonatkozást” pontosan
nem határozták meg.
Az albán tárgyalófél ragaszkodott ahhoz, hogy az alkotmány 131. pontját
is módosítani kell, és a fenti elvet kell alkalmazni az alkotmánymódosításokra. A
macedónoknak azonban sikerült elérniük, hogy a fenti „szavazási védelmi
mechanizmust” csak olyan alkotmánymódosítások esetében kelljen alkalmazni,
amely közvetlenül érinti a kisebbségeket. Végül is az albánok elfogadták, hogy az
új szavazási mechanizmust az alábbi öt területen kell alkalmazni: helyi
adminisztráció, területi megosztás, nyelvhasználat, a kulturális identitás védelme,
a zászlók és a nemzeti szimbólumok használata.

4.6.4. Egyéb rendelkezések

Az

1991-es

alkotmány

preambulumát

módosították:

Macedónia

megszűnt csak a macedónok nemzetállama lenni. A nemzetiség helyett az
állampolgárságot hangsúlyozza az alkotmány, a kisebbségek helyett pedig
nemzeti közösségekről beszél.

A macedónok beleegyeztek, hogy az új

alkotmányban egyenlő rangra emelik az ortodox egyházzal a katolikus és
muszlim vallást is, de hangsúlyozzák az állam szekuláris jellegét.
Az alkotmány 56§ szabályozza a kulturális örökség védelmét, amely
elsősorban az ortodox-keresztény örökségre vonatkozott. A módosítás után az
államnak garantálnia kell a kulturális identitás és örökség védelmét Macedónia
egész területén, függetlenül a vallási háttértől.
Az Etnikai Csoportok Közötti Kapcsolatok Tanácsa működését korábban
nagyrészt figyelmen kívül hagyták. Ohrid után azonban a felek vállalták, hogy a
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működését felélesztik, hét-hét macedón és albán taggal valamint öt képviselővel a
többi etnikai csoportból. A kinevezéseket a parlament hagyja jóvá kétharmados
többséggel.

4.6.5. A szerződés végrehajtása

Az ohridi szerződést a nemzeti parlamentnek az aláírástól számított 45
napon belül ratifikálnia kellett kétharmados szavazás után, valamint ezen időn
belül új törvényt kellett elfogadni az önkormányzatok decentralizálásáról.
A gazdasági problémák megoldására a nemzetközi közösség egy
konferencia összehívását helyezte kilátása, amelyet az Európai Bizottság fog
rendezni rögtön azután, hogy a megállapodást a macedón parlament ratifikálta és
megalkotta az új önkormányzati törvényt.
2001 októberében népszámlálást kellett rendezni, amelyet az Európa
Tanács és az Európai Bizottság felügyelt. 2002 januárjában pedig parlamenti
választásokat kellett tartani nemzetközi megfigyelők közreműködésével.

4.7. Ohrid után
Ohrid után a nemzetközi közösségnek két további feladat megoldása hárult:
1. a politikai vonatkozású reformok végrehajtásának felügyelete, amelyet
az Európai Unió lát el, valamint
2. a biztonsági feladatok ellátása, amelyért a NATO volt felelős.
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4.7.1. Politikai feladatok

Egy átfogó koordináló testületet állítottak fel Francois Léotard elnöklete
alatt, amelynek feladata volt segíteni az ohridi szerződés végrehajtását. A testület
tagjai NATO, EBESZ és UNHCR, az Európai Bizottság és az Egyesült Államok
képviselőiből állt. A feladatokat négy munkacsoportban látták el.
A menekültek hazatérését elősegítő munkacsoport elnökségét az UNHCR
töltötte

be.

A

kormánnyal

együttműködve

segítették

a

macedónok

visszaköltözését a Tetovo környéki falvakba illetve Aračinovóba. Ugyanakkor
segítettek az albán menekültek visszatelepítésében. A rekonstrukcióval foglalkozó
munkacsoportot az Európai Bizottság vezette, akik először az ingatlanokban
keletkezett károkat mérték fel az UNHCR és egyéb non-profit szervezetekkel. A
rendőrség újjászervezéséért felelős munkacsoportot az EBESZ vezette.

Ők

tanácsadókat és kiképzőket hívtak Macedóniába. A jogalkotásért felelős
munkacsoportot közösen vezette az EBESZ és az Európa Tanács, akik feladata az
új önkormányzati törvény és annak finanszírozását szabályozó törvény
megalkotása volt.
Emellett az Egyesült Államok Nemzetközi Fejlesztési Ügynöksége
(USAID) kampányt indított a társadalmi tudatosság fejlesztésére: televíziós és
nyomtatott

hirdetéseket

finanszíroztak,

két

weboldalon

is

elhelyeztek

információkat. A Nyílt Társadalom Intézet közreműködésével nyilvános vitákat
rendeztek az ohridi szerződésről.

4.7.2. Biztonsági feladatok

2001. augusztus 21-én az Észak-atlanti Tanács jóváhagyta 3500 katona
bevetését, amelynek számát később 4500-ra emelték. A NATO-jelenlét kétséget
kizáróan stabilizálta a helyzetet. Annak ellenére, hogy a mandátuma csak 30
napra szólt – fegyverek begyűjtése és teljes visszavonulás 60 napon belül – a
harcok kiújulására nem sok esély volt. Az albán menekültek augusztus 13 és
szeptember 3 között szinte teljes létszámban – 35 ezer ember – visszatértek
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lakóhelyükre, amely közvetlenül a NATO jelenlétnek volt köszönhető. Az
emberek mozgásszabadsága jelentősen javult, ez ugyanúgy vonatkozott a
macedón állampolgárokra, mind a nemzetközi és non-profit szervezetek
munkatáraira, akik így könnyebben tudták meghatározni a lakóhelyüket
ideiglenesen elhagyni kényszerült emberek, a hazatelepülők és az elszigetelt
kisebbségek szükségleteit.
A NATO összekötő feladatokat látott el az érintett felek között, annak
érdekében, hogy a feszültségek újbóli fellángolását megakadályozza. Néhány
NATO-tagállamban felmerült annak a lehetősége, hogy a NATO tevékenysége
MFOR-ba, azaz hosszabb idejű macedóniai jelenlétbe fog torkollni. Ennek ellenére
a NATO vezetők folyamatosan azt hangoztatták, hogy a mandátumuk lejárta után,
és miután a fegyvereket begyűjtötték és megsemmisítették, a NATO kivonul
Macedóniából. Szeptember 27-ig 3300 lőfegyvert gyűjtöttek be és semmisítettek
meg.
A NATO szerepét azonban nem mindenki értékelte egyformán. A
macedón közvélemény az albánok egyértelmű támogatóját látta bennük.
Szerintük a nemzetközi nyomás csak arra volt jó, hogy a macedón kormányzatot
megakadályozzák abban, hogy erő alkalmazásával bánjanak el a „terroristákkal”.
A kormányzati oldalról amiatt bírálták a NATO-t, hogy a fegyvereknek csak
töredék részét, és csak a használhatatlanokat gyűjtötte be. Ezzel hozzájárultak,
hogy az albánok jelentős mennyiségű modern fegyvert rejtegessenek. A NATO
elismerte, hogy a begyűjtött fegyverek 30%-a használhatatlan, a többi azonban
támadófegyver, sok az AK-47. Az ICG becslései szerint augusztus 13-án 6-8000
támadófegyver volt az NFH katonák birtokában, tehát legalább kétszer annyi, mint
amennyit a NATO-nak jelentettek.
A macedónok amiatt is bírálták a NATO-t, hogy az NFH feloszlatása
nagyon lassan haladt. Hozzávetőlegesen 300 NFH katonát fogtak el KFOR erők
Koszovóban, viszont az illegális határátlépéseket nem tudják megakadályozni.
Megfigyelők szerint az NFH kemény magja soha sem fogja megadni magát,
inkább visszavonulnak és egy következő alkalomra várnak.
A macedón kormányzat és a nemzetközi közösség egyetértett abban,
hogy ún. biztonsági vákuum keletkezett azokon a nyugat-macedóniai területeken,
ahol az NFH tevékenysége még mindig tapasztalható. A macedón rendőrség
ezeken a területeken nem képes a feladatát ellátni, következésképpen az ott lakó
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macedónok biztonsága nem garantált, akik viszont ismét nagy számban hagyják
el lakóhelyüket. Az UNHCR jelentése szerint augusztus 13. óta 22 000, zömében
macedón kényszerült menekülni. Ugyanez a jelentés beszámol arról is, hogy
Tetovoban illetve Szkopjéban a lakosok abba a városrészbe költöznek, ahol
biztonságban érzik magukat.
Nem született megegyezés arról, hogy a NATO Task Force Harvest után
ki és hogyan fogja garantálni a biztonságot Macedóniában. A rendfenntartásra a
vegyes lakosú területeken Boszniában már kialakítottak egy módszert: minden
etnikai csoport képviselteti magát a járőrök között, akik munkáját nemzetközi
tanácsadók és a NATO jelenléte segítette. Az albán vezetők támogatásukról
biztosították a nemzetközi közösséget a módszer macedóniai alkalmazására, és a
macedónok sem zárkóztak el.

4.8. Összegzés
A konfliktus első napjaitól kezdve, az Európai Unió vezető szerepet
játszott a diplomáciai megoldás kidolgozásában. Az EU sikeresen felhasználta a
rendelkezésére álló külpolitikai eszköztárát, hogy meggyőzze a macedón
politikusokat, hogy különleges lépéseket tegyenek a béke megőrzése érdekében.
A NATO-val való koordináció alapvetően szükséges volt ahhoz, hogy a válság
eszkalálódását megakadályozzák. Az SAA aláírásával az EU elsőként Macedóniát
fogadta el partnernek a Nyugat-Balkáni államok közül. Ezt diplomáciai
gesztusnak szánta azért, hogy a macedón kormányzatot rávegye vessenek véget
az ellenségeskedéseknek és lássanak hozzá a szükséges reformokhoz.
A közös EU-NATO diplomáciai csoportból a NATO-felet érte több kritika
a macedón kormány részéről. A macedónok amiatt panaszkodtak, hogy a KFOR
nem volt képes a hatékony határvédelemre a koszovói oldalon, és passzívan
nézték, amint az NFH katonák szabadon átlépték a koszovói-macedón határt.
A NATO politikai képviselője, Pieter Feith, nagyon fontos szerepet
játszott a fegyverszüneti megállapodások tető alá hozatalában. A NATO katonai
szakértői nem támogatták az önálló macedóniai misszió felállítását, inkább
további csapatok Koszovóba való vezénylését sürgették az ott feladatot teljesítő
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KFOR egységek kiegészítésére. Ugyanis a hegyvidéki macedón-koszovói határt
képtelenség teljesen lezárni. A NATO következetesen tartózkodott attól, hogy
közvetlenül rész vegyen a válság rendezésében, egyetlen esetet kivéve, amikor az
aračinovoi albán fegyvereseket evakuálták.
Az EBESZ konfliktuskezelési erőfeszítései sajnos hamar kudarcba
fulladtak. A konfliktus kezdeti szakaszában még nem értek meg a feltételek a
diplomáciai megoldásra, annak ellenére, hogy a Robert Frowick által
előterjesztett megoldási javaslat jó kiindulópont volt. Sajnos az akkor 71 éves
politikus nem megfelelően kezelte a diplomáciai lehetőségeket. Az európai
politikusok pedig az amerikai kormányzat külpolitikai érdekeinek érvényesítését
látták benne.
Az ohridi megállapodás nagymértékben kiszélesítette a kisebbségi
jogokat Macedóniában, de az albánokat nem emelte államalkotó nemzet szintre.
A szövegre jellemző, hogy nem használja a „kisebbség” kifejezést, helyette a
„nemzeti közösségek” fogalmat vezette be. A preambulum módosításával
megszűnt a macedónok különleges státusza, mivel a hangsúly az állampolgárokon
van. Kiszélesítették az albán nyelvhasználatot, de azt nem emelték második
hivatalos nyelvvé. Decentralizálták az államigazgatást, a katolikus és muszlim
vallást egyenlő rangra emelték az ortodox vallással. Sajnos mindkét fél
elégedetlen volt az ohridi egyezménnyel, de jó kiindulópontnak tartották a
további tárgyalásokhoz.
A macedónok tíz éven keresztül azt hallották a nemzetközi közösségtől,
hogy államuk a régió egyetlen többnemzetiségű sikertörténete. Hivatkoztak ugyan
az albán követelések jogosságára, de komoly nemzetközi nyomást nem
gyakoroltak a macedón kormányzatra azok megoldására. Ez a helyzet teljesen
megfelelt a macedón többség számára. Aztán hirtelen a nemzetközi közösség arra
akarta rávenni őket, hogy alapvető változtatásokat tegyenek az állam felépítésén
néhány fegyveres albán felkelő kedvéért.
A macedón közvélemény szerint a nemzetközi közösség nem volt elég
hatékony az albán felkelők megfékezésében. A macedónok felkészültek arra,
hogy ha kell fegyverrel is megvédik az államuk területi épségét. Makacsságukkal
azt kockáztatták, hogy elveszítik az országuk egy részét, ahelyett, hogy
elfogadnának egy megállapodást, amelyben az albán kisebbség számára
biztosítanák az alapvető jogokat. A macedónok akkor még nem értették meg,
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hogy a reformok – az alkotmánymódosítás, a decentralizáció, az albánok arányos
képviselete a köz- és magánszférában, a választási reform és az albán nyelv
hivatalossá tétele – az ára az állami egységnek. A macedónok a reformokat úgy
érzékelték és értékelték, hogy az a nemzetközi közösség nyílt támadása az ő
privilegizált helyzetük ellen.
Az albánok meglepően egységesen léptek fel a decentralizáció, az albán
többségű települések politikai és gazdasági ellenőrzésének megszerzése
érdekében. Az Albán Demokrata Párt, élén Arben Xhaferivel, tovább folytatta a
parlamenti küzdelmeket, hogy az alkotmányt etnikailag semlegessé tegye. Az
albánok kemény tárgyalófélnek bizonyultak. Határozottan kiálltak elsősorban a
nyelvkérdés mellet, de kompromisszumkészségüket is bizonyították. Így a
macedónok tűntek szélsőségeseknek. Az NFH nélkül azonban a macedóniai
albánok problémájára senki nem figyelt volna oda.

Ha nem lett volna a Nemzeti Felszabadító Hadsereg, komolyan senki sem kezdett volna
tárgyalásokat az albánokkal. A lényeg az, hogy a szívében minden albán az NFH-val
van.415

Macedónia esetében az EU tagállamok meglepően egységes álláspontot
foglaltak el, azaz szerepet kell vállalni a válság rendezésében. Szerencsés fordulat
volt az is, hogy a NATO illetve az Egyesült Államok is támogatta a diplomáciai
akciót, sőt tevékenyen részt is vállalt a válságkezelésben. Ennek ellenére a
diplomáciai erőfeszítések némi hiányossággal küzdöttek.
1991 óta a nemzetközi közösség immár negyedik alkalommal vett részt
jugoszláv területen válságkezelésben. Ezúttal azonban elkötelezte magát egy
olyan végeredmény mellett, amelynek eléréséhez az egyik, esetleg mindkét féllel
konfrontálódni kell. A nemzetközi közösség „civil” megoldást ajánlott, olyat,
amely összhangban van az etnikai és nemzeti kisebbségek jogainak nemzetközi
normáival egy liberális demokráciában. Macedóniában azonban rendkívül
törékeny a demokrácia. Itt a többnemzetiségű demokráciát kétértelmű nyugati
zsargonnak tartják, és a civil politizálásnak sincsenek hagyományai. A
macedónok rettegnek attól, hogy a polgári reformok teljesen átalakítják az
országukat az ő kárukra. A másik oldalon az albánok pedig azért szkeptikusak,
415

A-1 Television and Macedonian Television, 8 July 2001. opcit. Macedonia: still sliding. Balkans
Briefing, Skopje/Brussels, 27 July 2001. p9.
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mert nem hiszik, hogy lehetséges, hogy számukra megfelelő reformok
szülessenek.
A nemzetközi közösség részéről nagyobb erőfeszítéseket kell tenni
diplomáciai téren. A válságkezelés megfelelő katonai potenciált is szükségessé
tesz, melyet Macedónia esetében a NATO sikeresen ellátott. Az Európai Uniónak
pedig komolyabb gazdasági szerepet kell vállalnia a Balkánon.
A hiteles biztonságpolitikai elem hiánya a nyugati megközelítésben
elriasztotta a macedónokat a reformok elfogadásától, az NLA-t pedig arra
ösztönözte, hogy tartsanak ki addig, amíg jobb alkupozícióba kerülnek. A
mérsékelt kezdeményezéseket mindhárom tárgyalófél rossznéven vette, és a
radikális igények élveztek elsőbbséget. A macedón vezetők amiatt panaszkodtak,
hogy az amerikai és európai tárgyalók eltérő javaslatokat mutattak a
macedónoknak és az albánoknak. Az európaiakat arrogánsnak látták, és úgy
érezték, hogy szándékosan féle értik a macedón aggodalmakat.416
A sikeres válságkezelés érdekében úgy tűnt, hogy a NATO-nak
hosszútávon kell berendezkednie a térségben, az EU-nak pedig tevékenyebb részt
vállalnia a reformok megvalósításában. Macedónia esetében nem csak arról van
szó,

hogy

egy

szegény

apró

állam

kettészakad,

sorsa

messzemenő

következményekkel járhat. A stabil soknemzetiségű Bosznia megteremtése
lehetetlenné válhat. Albánia két választás elé kerület: európai integráció vagy a
nagy-albán álmok. Koszovó helyzete is megrendülhet és Szerbia demokratizálása
is megrekedhet.

416

ICG saját interjúja with macedón és albán pártvezetőkkel Szkopjéban 2001. július 20-25.
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V. A Nyugat-Balkán stabilizálása

1. A Stabilizálási Egyezmény és a Stabilizálási és
Társulási Folyamat

A koszovói konfliktus után megváltozott az Európai Unió szerepe a Balkánon. Az
Unió 1990 és 1995 között sem megelőzni sem megállítani nem tudta a fegyveres
összecsapásokat. Jugoszlávia felbomlásakor csak kezelni tudta a válságot,
megoldani nem. Az 1990-es évek elején az EK és a tagállamok nem törekedtek
egy átfogó Balkán-politika kialakítására, mert a Balkánt olyan régiónak
tekintették, ami kívül esett az Unió felelőség vállalási területén. Koszovó azonban
megmutatta, hogy a passzív Balkán-politika fenntartása már nem lehetséges: az
ottani konfliktusokat európai problémaként kell kezelni.

1.1. A Stabilizálási Egyezmény létrejöttének körülményei
A stabilizálás gondolata már 1998 végén felmerült, és a koszovói NATO
beavatkozás csak megerősítette a nemzetközi közösséget abban, hogy a
hagyományos beavatkozási politika már nem hozhat eredményt a Balkánon, egy
átfogó, hosszú távú konfliktuskezelési stratégiát kell kidolgozni. A Stabilizálási
Egyezmény kidolgozásánál a törvényhozók számos nemzetközi tapasztalatot
vettek figyelembe. Az Európai Unió 1999 júniusában, Kölnben tett javaslatot a
Nyugat-Balkán újjáépítésére.
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Az Európai Tanács felkéri a Bizottságot, hogy sürgősen dolgozzon ki javaslatokat a rekonstrukciós segélyek megszervezésére, különös tekintettel az alkalmazandó eszközökre
és mechanizmusokra, valamint a felhasználható humán és pénzügyi erőforrásokra. 417

Az alapító okiratban, melyhez több mint negyven állam csatlakozott, 418
világosan meghatározták a célokat: a béke, a demokrácia, az emberi jogok és a
gazdasági fejlődés erősítése és biztosítása az egész régióra vonatkozó stabilitás és
biztonság megteremtése érdekében. Az Unió a régió valamennyi állama számára
kilátásba helyezte az Euro-atlanti övezetbe való integrációt. 1999 júniusában,
Szarajevóban megerősítették az egyezményt, mely az alábbi államokra terjed ki:
Albánia, Bosznia-Hercegovina, Horvátország, Macedónia, Moldva, Románia és
Szerbia-Montenegró.419
A Stabilizálási Egyezményt számos nemzetközi szervezet is támogatta,
ezek: az Egyesült Nemzetek, az Európa Tanács, az ENSZ Főmegbízottja, az
Észak-atlanti Szerződés Szervezete és a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési
Szervezet. Részt vett benne számos nemzetközi pénzintézet: a Világbank, a
Nemzetközi Valutaalap, Az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank, az Európai
Befektetési Bank, és az Európa Tanács Fejlesztési Bankja.

1.2. A nyugat-balkáni stabilizálási politika tartalma
A nemzetközi tapasztalatok arra a felismerésre késztették az Uniót, hogy
a konfliktus megelőzés és a béke megteremtése csak abban az esetben lehetséges
a nyugat-balkáni államokban, ha három kulcsterületen párhuzamosan dolgoznak:
1. biztonságos környezet megteremtése,
2. demokratikus rendszer kialakításának elősegítése, valamint
3. a gazdasági és társadalmi jólét megteremtése.

417

Presidency Conclusion. Cologne European Council 3 and 4 June 1999. 155/99 REV 1 CAB. p20.
A legfontosabb ún. partner államok a következők: Egyesült Államok, Japán, Kanada, Norvégia,
Oroszország, Svájc és Törökország.
419
A Jugoszláv Föderáció 2002. február 4-től nevezte így magát, amikor az új alkotmány életbe
lépett.
418
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Mindhárom területen egyszerre kell eredményeket elérni, mivel csak így
biztosítható a tartós béke és demokrácia.
A Koszovóban történt események arra késztették az Európai Uniót, hogy
átgondolja a Délkelet-Európával folytatott politikát. A Balkán-félszigeten zajló
háborúk világossá tették, hogy sem a humanitárius segélyek, sem a békefenntartói
tevékenység nem elégséges ahhoz, hogy a térségben tartós békét teremtsenek.
Ennek érdekében az uniós tagállamok egy átfogó tervet dolgoztak ki, melynek
jogi keretét a stabilizálási egyezmények adják.
2000 novemberében az Európai Unió tagállamainak állam- és
kormányfői Zágrábban találkoztak a nyugat-balkáni államok kormányfőivel. A
négypontos Zágrábi Határozat420 mérföldkövet jelentett az Unió és a NyugatBalkán viszonyában. Mindkét fél alapvető célként a regionális biztonság és
együttműködés megvalósítását jelölte meg. Ennek megteremtéséhez azonban
számos feladatot kellett megoldani, amelyben mindkét félnek komoly részt kellett
vállalnia:

Mától fogva a az öt érintett állam [Albánia, Macedónia, Bosznia-Hercegovina, Horvátország, Jugoszlávia] állam- és kormányfői vállalják, hogy regionális együttműködési
szerződéseket írnak alá egymással, melyek célja a politikai párbeszéd, egy regionális
szabadkereskedelmi övezet kialakítása, szoros együttműködés az igazság-és belügy
területén – különös tekintettel a az igazságosság és a függetlenség megerősítésére – harc
a szervezett bűnözés, a korrupció, a pénzmosás, illegális bevándorlás, ember és egyéb
csempészet ellen…
Az Európai Unióhoz való közeledés szoros kapcsolatban áll a regionális együttműködés
fejlesztésével.421

Jugoszlávia felbomlásával az utódállamok közötti viszony jelentősen
megromlott. A jószomszédi viszony helyreállításához az utódállamoknak el
kellett ismernie a meglévő határokat, biztosítaniuk kellett a menekültek
hazatérését, és betartani a kisebbségek jogait. Ezek mellett a térség államainak alá
kellett vetniük magukat azoknak a nemzetközi követelményeknek – melyek közül
az egyik legfontosabb az ENSZ által felállított Nemzetközi Jugoszlávia Bíróság.
A Zágrábi Határozatban az Unió teljes jogú tagságot ígért a nyugatbalkáni államoknak, amennyiben teljesítik a koppenhágai kritériumokat. A
gazdasági, politikai és intézményi átalakuláshoz az Unió speciális, a térség
420

The Declaration of the Zagreb Summit. In:
http://europa.eu.int/comm/enlargement/intro/sap/summit_zagreb.htm 2005. december 2.
421
Ibid.: 3. pont
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államaira szabott pénzügyi eszközt hozott létre, a PHARE-program mintájára: a
CARDS-ot.422 Az Unió ígéretet tett, hogy lebont minden kereskedelmi akadályt a
térség államai előtt, hogy a nyugat-balkáni államok árui az Unió piacaira
juthassanak.
A dokumentum mellékletében a segélyben részesítendő államok számára
a résztvevő felek különböző ajánlásokat tettek. Albániának az 1997-es gazdasági
összeomlás miatt nagy szüksége volt az Unió segítségére. Annak érdekében, hogy
az államot gazdasági és politikai értelemben tartósan lehessen stabillá tenni,
Brüsszelnek fokoznia kellett az együttműködést Tiranával, hogy segítse a
reformok megvalósítását. Ennek befejezéséig egy irányító csoportot hoztak létre,
melynek 2001 közepéig tájékoztatta a Tanácsot az elért eredményekről.
A zágrábi tanácskozással egy időben már folyamatban volt a
Macedóniával

kötendő

Stabilizálási

Egyezmény

tárgyalása,

ezért

a

dokumentumban az Unió a reformok következetes megvalósítására hívta fel a
macedón kormány figyelmét. Bosznia-Hercegovina esetében az Unió a helyi
hatóságokat a megkezdett reformok folytatására szólította fel. Egyedül a
Jugoszláv Föderáció nem mutatott hajlandóságot az együttműködésre, ezért az
Európai Unió Tanácsa úgy döntött, hogy létrehoz egy Unió-Jugoszlávia
Tanácsadói Különbizottságot, melynek fő feladata Belgrádot a reformok mellé
állítani.
A zágrábi csúcstalálkozón tehát megszületett egy olyan dokumentum,
mely szerződéses kapcsolatot hozott létre az Európai Unió és a nyugat-balkáni
államok között. Mindkét fél számára hosszú idő telt el addig a felismerésig, hogy
a köztük lévő együttműködés elkerülhetetlen, mert:
1. Európa biztonsága nem garantálható úgy, ha hagyják, hogy a Balkán
visszasüllyedjen a 19. század „puskaporos hordója” állapothoz;
2. Balkán-félsziget államai, ha ki akarnak kerülni a rendszerváltás utáni
mély válságból, azt csak az Európai Unió segítségével tehetik meg,
3. egységes Európa nem lehetséges Délkelet-Európa integrálása nélkül.

422

CARDS = Community Assistance for Reconstruction, Democratization and Stabilization, azaz
Közösségi Támogatás Újjáépítésre, Demokratizálásra és Stabilizálásra.
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A

második

Európai

Unió–Nyugat-Balkán

csúcstalálkozót

Görögországban, Égei-Makedónia fővárosában, Thesszalonikiben rendezték
2003. június 21-én. Chris Patten, a külkapcsolatokért felelős akkori európai biztos
így foglalta össze a találkozó eredményeit:

Thesszaloniki két fontos üzenetet közvetít a Nyugat-Balkán számára: az uniós tagság
elérése valós tény és mi addig nem tekintjük Európa térképét teljesnek, amíg Önök nem
csatlakoznak. Mi az Európai Bizottságban mindent el fogunk követni, hogy Önöknek ez
sikerüljön. A régió részéről komoly erőfeszítésekre és politikai akaratra van szükség
ennek eléréséhez. Hogy milyen messzire jutnak az európai integrációba vezető úton, és
milyen gyorsan teszik azt meg, az csak Önökön múlik.423

Thesszalonikiben a résztvevő felek – az Unió tagállamainak állam- és
kormányfői, a potenciális tagjelölt államok kormányfői (Albánia, BoszniaHercegovina, Horvátország, Macedónia, Szerbia-Montenegró), az Európai
Parlament Elnöke, az ENSZ Koszovói Különmegbízottja, a Stabilizálási
Egyezmény Fő Koordinátora, és Bosznia-Hercegovina Főmegbízottja – 10
pontban összegezték a zágrábi találkozó óta elért eredményeket a Thesszaloniki
Nyilatkozatban.424 Az Unió ismét támogatásáról biztosította a régió államait. Újra
megerősítették, hogy a Balkán Európa része, a nyugat-balkáni államoknak az
Európai Unió keretén belül van a helyük – amennyiben megfelelnek az európai
színvonalnak. A dokumentum 1. pontjában összegezték a legfontosabb
feladatokat: demokrácia, törvényesség, emberi és kisebbségi jogok tiszteletben
tartása, piacgazdaság, nemzetközi törvények betartása, a határok sérthetetlensége,
a konfliktusok békés rendezése, regionális együttműködés, a szélsőségek, a
terrorizmus és az erőszak elítélése.
Az Európai Unió megerősítette, hogy a stabilizálási és társulási folyamat
továbbra is az együttműködés keretéül fog szolgálni, és ugyanazt a mintát követi,
amelyet az Unió Közép-Kelet-Európával folytatott. Brüsszel kijelentette továbbá,
hogy a csatlakozni kívánó államokat egyénileg fogják elbírálni, azaz a
felkészülteknek nem kell bevárniuk a lemaradókat (4. pont). A közép-keleteurópai államokhoz hasonlóan az Európai Bizottság minden évben jelentést fog
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In: http://europa.eu.int/comm/enlargement/see/milestone.htm 2005. november 29.
Thessaloniki Declaration in: http://www.mfa.gr/english/foreign_policy/eu/EU-Balkans_en.pdf 2004.
december 6.
424
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készíteni (Annual Report) a nyugat-balkáni államokról, amelyben értékeli az
előző év reformeredményeit.
A nyilatkozatban a felek kitértek Koszovó és Bosznia-Hercegovina
helyzetére. Az Unió támogatja az ENSZ 1244-es határozatának425 teljes
végrehajtását Koszovóval kapcsolatban, de nem tért ki annak végső nemzetközi
jogi rendezésére. Továbbá az Unió tagállamai támogatták a BoszniaHercegovinára vonatkozó daytoni szerződés végrehajtását – ám szintén nem esett
szó a nemzetközi protektorátus megszűntetésének időpontjáról. A reformok
végrehajtására Thesszalonikiben kidolgozták a teendők jegyzékét, melyet a
Thessaloniki Agenda tartalmaz.

Az elmúlt négy évben az Európai Unió stabilizálási és társulási politikája nagymértékben járult hozzá a régióban elért előrelépéshez a stabilitás előmozdításában és az államok Unióhoz való közelítésében. Most erősítésre és a bővítési folyamatból vett elemek
koncentrálására van szükség, annak érdekében, hogy minél jobban megfeleljen az új kihívásoknak, ahogy az államok a stabilizálásból és rekonstrukciós állapotból a fenntartható fejlődés, társulás és az európai struktúrákba való integrálás felé haladnak. Ezért az
Unió felülvizsgált stabilizációs és társulási politikája – beleértve a Stabilizációs és Társulási Megegyezéseket – fogja alkotni a nyugat-balkáni államok számára az európai folyamat, azaz a jövőbeni csatlakozás, átfogó keretét. 426

A Thesszalonikiben elfogadott dokumentum részletesen meghatározza
azokat a területeket, amelyeken a Nyugat-Balkán országainak számottevő
előrelépést kell produkálniuk. A thesszaloniki pontok világosan rámutattak arra
is, hogy a térség milyen mély válsággal küzd, és az is egyértelmű, hogy a nyugatbalkáni államok az Unió segítsége nélkül nem képesek az újjáépítésre. A
Thessaloniki Agenda a legfontosabb teendőket öt pontban foglalta össze az
alábbiak szerint:

1. A béke további erősítése, a stabilitás és a demokratikus fejlődés elősegítése
A béke megőrzése érdekében a stabilitás, demokrácia, törvényesség,
emberi és kisebbségi jogok tiszteletben tartása, határok sérthetetlensége,
konfliktusok
425
426

békés

rendezése,

regionális

együttműködés

elengedhetetlen

http://www.nato.int/kosovo/docu/u990610a.htm 2012. február 10.
Thessaloniki Agenda, in: http://europa.eu.int/comm/enlargement/see/gacthess.htm 2004. december 4.
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tényezők. A terrorizmus, az erőszak, a szélsőséges megnyilvánulások teljes
elítélése nem elég, ezek megakadályozására az érintett államok kormányainak
komoly erőfeszítéseket kell tennie.
Koszovó esetében az Unió ragaszkodott az ENSZ által megszabott
feltételek betartásához. Ez volt ugyanis az előfeltétel, hogy a tartomány
nemzetközi jogi státuszáról tárgyalások kezdődhessenek. Ez volt a standard
before status politika. Jugoszlávianak teljes mértékben együtt kellett működnie a
hágai Nemzetközi Jugoszlávia-bírósággal.
A

demokratikus

fejlődéshez

hozzátartozott

a

szociális

kohézió

megteremtése, etnikai és vallási tolerancia biztosítása, multikulturalizmus, a
menekültek

visszatérésének

biztosítása,

hadsereg

civil

ellenőrzése,

fegyverkereskedelem reformja az európai standardok alapján. Ezek mellett a nők
jogainak védelmére is kitér a dokumentum. Ez a téma addig érdemtelenül
háttérbe szorult. A civil társadalom a korábbi időszakban semmiféle szerepet nem
töltött be az ország életében, és szinte a semmiből kell azt megteremteni.
A béke biztosítása érdekében az Európai Unió 2003 januárjában átvette
Bosznia-Hercegovinában és Macedóniában (Operation Concordia) a rendőri
feladatok ellátását. Az Európai Unió továbbra is szorosan együttműködött az
ENSZ-szel, a NATO-val, az EBESZ-szel és az Európa Tanáccsal, valamint
folyamatosan párbeszédet folytatott az Orosz Föderációval is a balkáni
folyamatok kezeléséről.

2. A nyugat-balkáni államok az Európai Unió irányában történő előmenetele
a stabilizációs és társulási folyamat révén
Bár Zágrábban 2000 novemberében szerződéses viszony jött létre az
Unió és a Nyugat-Balkán között, a csatlakozásokhoz szerződéses viszonynak
kellett létrejönnie az Unió és az egyes nyugat-balkáni államok között. A kétoldalú
szerződéseket a Stabilizációs és Együttműködési Szerződés név alatt kötötték meg
a felek. Az Európai Unió felállította az Unió-Nyugat-Balkán Fórumot, mely az
állam- és kormányfők legmagasabb egyeztető fóruma lett. A Fórum célja:
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A fórum célja, hogy világos képet nyújtson az Európai Unió és a Stabilitási és
Együttműködési folyamatban résztvevő nyugat-balkáni államok közti kapcsolatról;
elősegítse a Stabilitási és Együttműködési folyamatban résztvevő nyugat-balkáni
államok politikai átláthatóságát; politikai keretet adjon a Stabilitási és Együttműködési
folyamatban résztvevő nyugat-balkáni államok számára, hogy az előttük álló feladatokat
megvalósíthassák, melybe beletartozik a regionális együttműködés is; hogy elmélyítse a
felek közötti megértést, hogy közös problémákat vitassanak meg, beleértve a
külpolitikát és az igazságszolgáltatást valamint a belügyeket érintő kérdéseket;
hogy európai keretet biztosítson ahhoz, hogy kérdéseket intézhessenek regionális és
nemzetközi szereplőkhöz, és végül, hogy tájékoztassa a Stabilitási és Együttműködési
folyamatban résztvevő nyugat-balkáni államokat az Európai Unión belüli főbb
változásokról.427

Az Unió igyekezett bevonni a nyugat-balkáni országokat a Közös Kül- és
Biztonságpolitikába, ezért felkérte őket, hogy csatlakozzanak a démarchokhoz, a
deklarációkhoz és a külpolitikát érintő közös álláspontokhoz. Egy külön erre a
célra létrehozott egyeztető fórumon, mely az ENSZ Közgyűlés mellett működött, a
felek a nemzetközi politika kérdéseit vitatták meg.
Az Európai Parlament együttműködött a Stabilizálási és Társulási
Folyamatban résztvevő államok parlamentjeivel. Az Unió ígéretet tett arra is,
hogy a közép-kelet-európai államokkal való korábbi kooperáció mintájára európai
partnerségi együttműködési rendszert fog kidolgozni minden stabilizálási és
társulási folyamatban résztvevő állam számára. Ebben fontossági sorrendet
állapítottak meg, amely egyúttal útmutatásként szolgált az Unió és a tagállamai
számára. A stabilizálási és társulási folyamatban résztvevő államok saját
ütemtervet készítetek. A terv végrehajtását az Európai Bizottság felügyelte.
A nyugat-balkáni államokban szükség volt intézményi reformokra is,
ennek elősegítését hivatott biztosítani a „twinning program”. Ennek keretén belül
az egyes tagállamok bizonyos államigazgatási terület(ek) reformját magukra
vállalták: továbbképzéseket szerveztek, melyek egy részét az illető tagállamokban
tartották, illetve a kérdéses tagállamból tanácsadók utaztak valamelyik nyugatbalkáni országba. Ezeket a programokat a CARDS finanszírozza. A nyugat-balkáni
államok részt vettek továbbá a TAIEX (Technical Assistance Information
Exchange Office) programban is, mely technikai segítséget biztosított a térség
államai számára ahhoz, hogy a jogrendjüket az Európai Unióéval összhangba
hozzák.
427

Ibid. 2. pont, p3.
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Az Európai Unió európai ösztöndíjakat bocsátott a nyugat-balkáni
államok rendelkezésére, megnyitotta a közösségi programokat a nyugat-balkáni
államok előtt, amelyek az alábbi területekre fókuszálnak: oktatás, továbbképzés,
kutatás, kultúra; energiapolitika, környezetvédelem; civil társadalom; kis- és
középvállalatok támogatása.

3. Szervezett bűnözés elleni harc. Együttműködés a bel- és igazságügy terén
Délkelet-Európa számára az egyik legnagyobb kihívást a szervezett
bűnözés elleni harc jelentette – és jelenti ma is. A különböző bűnözői csoportok
ugyanis akadályozzák a jogállam és a demokrácia működését, és szinte
lehetetlenné teszi a gazdasági felemelkedést. A szervezett bűnözés egy olyan
komplex bűnözési forma, amelybe számos bűntett beletartozik, nevezetesen:
fegyver-, kábítószer-, ember- és árucsempészet. Ennek érdekében a nyugatbalkáni államokban a törvényhozást és a bíróságok működését meg kellett
erősíteni. Az Európai Unió az EUROPOL-t (az Európai Unió tagállamai
rendőrségének információs hálózatát) is bevonta az együttműködésbe.
Az illegális bevándorlás megakadályozása érdekében a nyugat-balkáni
államok együttműködnek az Európai Unió Bevándorlásért Felelős Tisztviselővel
(ILO), amellyel közös hálózatot hoznak létre. Az Európai Unió abban az esetben,
ha a Stabilizálási és Társulási Folyamatban résztvevő állam a szükséges
reformokat végrehajtotta – pl. határvédelem, hivatalos iratok biztonsága, stb. –
felülvizsgálja a vele szembeni vízumpolitikáját.

4.Gazdasági fejlődés elősegítése
A nyugat-balkáni államok számára igen fontos a makrogazdaság
stabilizálása

és

tervgazdálkodásról

a

strukturális

reformok végrehajtása,

azaz

áttérni

piacgazdaságra.

megvalósításához

a

Ennek

a korábbi

fegyelmezett költségvetési és monetárispolitikát kell folytatni az érintett államok
kormányainak. Meg kellett reformálni az adórendszert is. Emellett az
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infrastruktúrát is fejleszteni kellett, hiszen csak így lehetett a regionális
közlekedést és a szállítást helyreállítani.
Korábban a Balkánon nem létezett tudatos környezetvédelmi politika, a
gazdasági döntéseknél egyik kormány sem mérlegelt környezeti szempontokat. A
nyugat-balkáni államoknak ki kellett fejleszteniük a saját környezetvédelmipolitikájukat és az ehhez szükséges törvényi hátteret is biztosítani kellett.
A gazdaság fejlődéséhez fontos volt a kereskedelem bővítése. Ennek
érdekében az Európai Unió kilátásba helyezett további kereskedelemliberalizációs
intézkedéseket. Az Unió továbbra is támogatta a kis- és középvállalkozásokat,
mivel ezek képviselik a legjobb lehetőségeket új munkahelyek teremtéséhez

5. Megbékélés és a regionális együttműködés támogatása
Az 1990-es évek konfliktusai következtében rengeteg ember kényszerült
otthonát elhagyni. Ezek egy része vagy nem kívánt vagy nem tudott visszatérni.
Akik azonban mégis a hazatelepülés mellett döntöttek, azoknak jogában állt
visszakapni korábbi tulajdonukat. Amennyiben ez nem lehetséges, akkor
kártérítésre tarthattatk igényt. Valamennyi érintett állam kormánynak kötelessége
biztosítani a menekültek hazatérését, a tulajdonuk visszaadását, vagy megfelelő
kárpótlásról gondoskodni. A menekültek visszatérése előtt kellett megalkotni a
diszkrimináció ellenes törvényeket. Biztosítani kellett a kisebbségek arányos
képviseletét a nemzeti parlamentekben és az államigazgatásban. A megbékélés
elősegítésében kulcsszerepet kapott az oktatás, a civil szervezetek munkája és az
egyházak.
A regionális együttműködés a kereskedelemben is érvényesült.
Bulgáriával és Romániával kétoldalú szerződéseket kötöttek. Így regionális
szabadkereskedelmi övezetet alkottak, ahol a WTO szabályai érvényesülnek.
Vízummentesség – vagy vízum kényszer – a nyugat-balkáni államok
számára kényes terület, ugyanis – Albánia kivételével – korábban egy állam
polgáraiként a lakosság szabadon utazhatott. Jugoszlávia felbomlását követően az
utódállamok a vízumkényszer vezettek be egymással szemben. Az emberek
szabad mozgása ennek következtében lehetetlenné vált. Ezért Délkelet-Európa
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államainak kétoldalú, európai normáknak megfelelő szerződésekben kellett a
vízummentesség alapelveit rögzíteni.
Délkelet-Európa polgárai számára a fegyvertartás hozzátartozott a
mindennapi élethez, emiatt a konfliktusok gyakran fegyveres összecsapásba
torkolltak. Az Európai Unió feltételként szabta a kézifegyverek begyűjtését a
SEESAC (South East Europe Clearinghouse for the Control of Small Arms and
Light Weapons) felügyelete alatt.
A regionális együttműködés fontos része a villamos energia és gáz
regionális piacának megteremtése. Az Európai Unió arra ösztönzi a délkeleteurópai államokat, hogy fogadják el a kötelező érvényű Délkelet-Európai
Energiapiac Egyezményt, mely szabályozza a befektetéseket.
A határokon átnyúló folyók védelme valamennyi érintett állam érdeke.
Ezért szükséges az Integrált Vízkezelési Terv kidolgozása, valamint a hozzá
kapcsolódó nemzeti törvényi háttér megteremtése. Így megakadályozhatók –
illetve megelőzhetőek – lesznek a regionális méretű környezeti katasztrófák.
Az Unió regionális programok kidolgozására ösztönzi a nyugat-balkáni
államokat a tudomány, technológia, információtechnológia, kommunikáció, és
statisztika területén. Az Európai Unió továbbá sürgeti a nyugat-balkáni államokat,
hogy fogalmazzanak meg egy a tudomány és technológia fejlesztésére irányuló
akciótervet.
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2. A stabilizálási és társulási szerződések

2.1. Elsőgenerációs szerződések: társulási szerződések
Az Európai Unió szerződésének 310.§-sa (korábbi 238.§) hatalmazza fel
a Közösséget, hogy harmadik állammal vagy nemzetközi szervezettel társulási
szerződések megkötéséhez vezető tárgyalásokat kezdeményezzen, illetve
kereskedelmi szerződéseket kössön.

A Közösség egy vagy több állammal vagy nemzetközi szervezettel megállapodásokat
köthet, amelyek kölcsönös jogokkal és kötelezettségekkel, közös cselekvésekkel és
különleges eljárással járó társulást hoznak létre.428

A Közösség az első társulási szerződéseket Törökországgal, Máltával és
Ciprussal kötötte. Társulási szerződés volt az 1. Yaoundé szerződés, amely a
korábbi gyarmatokkal létesített szerződéses viszonyt. Az alapszerződések egyik
paragrafusa sem mondja meg, hogy a társulási szerződéseknek mit kell
tartalmazniuk. Az első szerződések az Európai Közösségek alapító szerződéseit
vették alapul és kizárólag gazdasági intézkedéseket tartalmaztak (vámunió; áruk,
szolgáltatások, munkaerő szabad mozgása; tőke korlátozott mozgása; közös
mezőgazdasági

politika;

szabad

vállalatalapítás;

versenyszabályok).

Törökországgal a vámunió 1995-ben létrejött. Málta és Ciprus esetében pedig a
csatlakozási tárgyalások alatt valósult meg. Az Európai Bíróság tovább
finomította a társulás koncepcióját a Demirel429 esetben hozott határozatával.
A társulási szerződések tulajdonképpen eszközül szolgáltak a társult
államok számára a későbbi EK/EU-tagsághoz. A szerződésekben a felek
felvázolták a Közösség és a harmadik állam közös politikai akaratát. Málta és
Ciprus esetében a társulási viszony az Európai Uniós tagságig vezetett.
Mindazonáltal a társulási szerződések nem kifejezetten a csatlakozást vagy a
428

Az európai integráció alapszerződései. A Római, a Maastrichti és az Amsterdami Szerződések
hatályos és összehasonlító szöveg. DR. FAZEKAS JUDIT (szerk.) KJK KERSZÖV. én. p217.
429
Demirel Case: Case 12/86, Meryem Demirel v. Stadt Schwabisch Gmund, ECR3719, 1987.
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vámunió megteremtését tűzték ki elsődleges célul. A társulási szerződések
politikai párbeszédre nem térnek ki. Ciprus és Málta esetében politikai
párbeszédekre az Általános Ügyek Tanácsa döntése alapján került sor.
Törökországgal a Társulási Tanács határozata alapján és a helsinki európai tanács
döntése alapján folytattak politikai párbeszédet.

2.2. Második generációs szerződések: az Európai Megállapodások
Az 1990-es években az Európai Közösség és a tagállamok fokozatosan
léptek szerződéses viszonyba a közép-kelet-európai államokkal. Ezek az új típusú
társulási szerződések adták a jogi keretét a kétoldalú kapcsolatoknak.
Az Európai Megállapodások általában 9-10 fejezetből állnak, ugyanis az
1993-ig megkötött szerződések nem tartalmazzák az illegális tevékenységre
vonatkozó fejezetet. A szerződések 1. §-a 1. pontja deklarálja, hogy „Ezennel
társulás jön létre egyfelől a Közösség és a Tagállamok, másfelől … állam között.”
A 2. pont a társulási kapcsolat céljait jelöli meg:

A társulás célja:
megfelelő keretet nyújtani a Felek közötti politikai párbeszédhez, lehetővé téve a szoros
politikai kapcsolatok fejlődését;
fokozatosan kialakítani a szabadkereskedelmi övezetet a Közösség és ….. között, mely
lefedi a kereskedelem minden területét, támogatni ….. erőfeszítéseit gazdaságának
fellendítésében, és segítséget nyújtani a piacgazdaságra való áttéréshez, megfelelő
keretet biztosítani ….. fokozatos európai integrációja számára.430

Mindegyik megállapodás a 2. §-ban felsorolja azokat a nemzetközi
dokumentumokat, amelyek elveit alapul vették, ezek: Emberi Jogok Egyetemes
Deklarációja, a Helsinki Záróokmány, a Párizsi Karta és az EBEÉ bonni
konferenciájának dokumentumai a gazdasági együttműködésről. A balti államok
esetében ez a paragrafus a balti együttműködés fenntartásáról szól. Az ezt követő
3. § átmeneti időszakot ír elő a társult állam számára. Észtországgal a szabad
kereskedelem már 1995. január 1-től megvalósult. Csehország, Bulgária,
Magyarország, Lengyelország, Románia és Szlovákia esetében 10 éves átmeneti
430

http://195.166.199.99/Files/kfile/CM548_txt.pdf 2005. október 14.
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periódusban egyeztek meg. Litvánia és Szlovénia számára 6 évet, míg
Lettországgal 4 évet állapítottak meg.
Az ezt követő II-VI. valamint a IX. – egyes szerződésekben a VIII. –
fejezetek gazdasági, pénzügyi, kereskedelmi és az ehhez kapcsolódó egyéb
rendelkezésekből állnak, azaz összesen mintegy 90 §-ból. A paragrafusok száma
szerződéstől függően változik. Ha 130-as átlagot veszünk alapul, akkor a
gazdasági, pénzügyi, kereskedelmi és egyéb vonatkozó kitételek a rendelkezések
mintegy 70%-t adják. A fennmaradó 30% a politikai párbeszédre, a kulturális
együttműködésre (ez mindegyik szerződésben csupán 1 §!), valamint intézményi
kérdésekre koncentrál.
Az Európai Közösség tagállamai nem támogatták egységesen a társulási
szerződéseket. A széleskörű társulási egyezmények Németország érdekeit
szolgálták, mivel ez az állam profitálhatott a legtöbbet ezekből a szerződésekből.
Az Egyesült Királyság csupán azért állt a németek oldalára, mert London jó
lehetőségnek tartotta a társulási szerződésekről szóló tárgyalásokat arra, hogy
elterelje a figyelmet az intézményi kérdésekről. A brit diplomácia ugyanis nem
támogatott egy szorosabb integrációt, ahol a nemzeti érdekek kevésbé
érvényesülnek.
Franciaország, Spanyolország és Portugália – az ún. minimalisták – csak
korlátozottabb

társulási

szerződéseket

láttak

volna

szívesen.

Gazdasági

szempontból Spanyolország és Portugália vesztette a legtöbbet a széleskörű
társulási szerződésekkel, ráadásául úgy, hogy kézzel fogható politikai előnyökhöz
nem jutottak.
A tárgyalások Brüsszelben szektorok szerint külön-külön folytak, ami a
Közösség pozícióját erősítette, mivel ezzel a szektorok közötti átláthatóságot
kiküszöbölték. A tárgyalások a mezőgazdasági kérdések miatt megfenekleni
látszottak, de 1991 augusztusában a Gorbacsov elleni puccs azonban kibillentette
a tárgyalófeleket a holtpontról. A Szovjetunió szétzilálódása akkor még
beláthatatlan következményekkel fenyegetett, ezért az Európai Közösség
tárgyalói igyekeztek kompromisszumra jutni és gyorsan tető alá hozni a
szerződéseket. (lásd: 1. sz. melléklet)
Az Európai Megállapodásokkal az Európai Közösség/Unió hivatalosan is
elismerte a társult államok azon törekvését, hogy teljes jogú taggá válhassanak.
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Ezt a célt a közép-kelet-európai államok a tagfelvételi kérelmükkel meg is
erősítették. (lásd: 2. sz. melléklet)
Az Európai Megállapodások kettős célt tűztek ki: szabadkereskedelmi
övezet kialakítása Közép-Kelet-Európában, valamint a négy szabadság – az áruk,
szolgáltatások, munkaerő- és tőkeáramlás – elvének érvényesítése. A társulások
széleskörű modernizációs hatással jártak együtt. A társulások nagy hangsúlyt
helyeztek a poszt-szocialista államok átalakulásának segítésére. Ez az átalakulás
dinamikusan folytatódott a magánosítás és a piaci intézmények kialakítása terén.
A társulások még az 1990-es évek elejének optimizmusát tükrözték.
Ekkor még kedvező és gyors növekedést jósoltak a gazdasági szakemberek,
azonban a társult országok gazdasági fejlődése sokkal kedvezőtlenebbül alakult a
vártnál: gazdaságuk 1989-1994 között súlyos válságba került. A mélypont szinte
minden volt szocialista országban az 1991-1993 közötti évekre esett. Ezzel
párhuzamosan maga az Unió is gazdasági recesszióba került 1991-1993 között.
Ezért nem volt képes érdemben hozzájárulni a térség stabilizálásához.

2.3. A Stabilizálási és társulási folyamat tartalma
A Stabilizálási és Együttműködési Folyamat az Európai Unió azon
stratégiája, amelyben Brüsszel kötelezettséget vállalt, hogy a térség stabilizálása
és felzárkóztatása után a nyugat-balkáni államok az Unió teljes jogú tagjává
válhatnak. A felek között partneri viszony jött létre, amelyen belül az Unió
számos segítséget nyújt, melyek a következők:
1. Európai partnerség;
2. Stabilizálási és Társulási Egyezmények;
3. CARDS;
4. Előcsatlakozási támogatások (IPA);
5. a programok végrehajtása érdekében felállították az Európai
Újjáépítési Ügynökséget.
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A stabilizációs folyamat középpontjában a regionális együttműködés áll.
A regionális szemléletet az Unió a közép-kelet-európai államok csatlakozása előtt
dolgozta ki. Ekkor már nem egy-egy állam csatlakozásáról volt szó, hanem
nyolcról. A tagjelölt államokkal az Unió nem egyenként folytatott tárgyalásokat,
hanem mindenkivel egyszerre egy erre a célra megszervezett fórumon.

A

tagjelölt államoknak a vitás kérdéseiket először egymás között kellett tisztázni,
csak ezután kerülhetett sor a csatlakozási tárgyalásokra. Ez a stratégia DélkeletEurópa esetében is folytatódik.
A regionális szemlélet talán még fontosabb a nyugat-balkáni államok
esetében. Jugoszlávia mintegy hetven éven keresztül biztosított gazdasági és
politikai egységet a számukra. Ez azt jelenti, hogy a délszláv állam utódállamai
számos szállal kötődnek egymáshoz. Ezeket a kapcsolatokat csak fel kell újítani,
esetleg némelyeket újrafogalmazni.

2.3.1. Európai Partnerség

Az Európai Partnerséggel az Unió további segítséget kívánt nyújtani a
nyugat-balkáni államok számára azért, hogy felkészítse őket az európai
integrációra. Ezt az együttműködési formát az Európai Tanács431 2004-ben
fogadta el.

Európai Partnerség létesül Albánia, Bosznia-Hercegovina, Horvátország, Jugoszlávia
Volt Macedón Köztársasága, Szerbia és Montenegró – beleértve Koszovót is az ENSZ
BT 1999. június 10-én kelt 1244-es határozata értelmében [továbbiakban partnerek]
– részvételével. Az Európai Partnerség olyan jogi keretet biztosít, mely magában foglal
ja azokat a prioritásokat, amelyek a partnerek különböző helyzetéből adódnak, amelyre
a későbbi, Unióba való integrálódás során az előkészületeknek koncentrálniuk kell az
Európai Tanács által meghatározott kritériumok alapján, valamint a stabilizálási és
társulási folyamat végig vitelére – beleértve a stabilizálási és társulási szerződéseket,
ahol kötöttek – különös tekintettel a regionális együttműködésre. 432

431
432

Council Regulation (EC) No 533/2004 of 22 March 2004.
Ibid. 1.§
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Az Európai Partnerség a Nyugat-Balkán mind az öt államával – a Horvát
Köztársasággal433, Szerbia-Montenegróval434, az Albán Köztársasággal435, a
Macedón Köztársasággal

436

és Bosznia-Hercegovinával437 – létrejött. Az egyes

dokumentumokban meghatározták a rövid és középtávú feladatokat, amelyek
teljesítését az Európai Bizottság folyamatosan ellenőrzi és értékeli. Az Unió
értékelésében foglaltak alapján határozza meg, hogy mely területekre és mennyi
pénzügyi támogatást kell biztosítani.
Az Európai Partnerség kritériumai az 1993-as koppenhágai kritériumokat
követik, de tartalmaz néhány a régióra – illetve az egyes államra – vonatkozó
speciális feladatot is. A koppenhágai kritériumokat követve az Európai Partnerség
gazdasági, politikai és jogi, rövid és hosszú távú feladatokat fogalmaz meg, azaz
részletesen meghatározza, hogy az egyes területeken milyen eredményeket kell
produkálni. Az egyes partnerségi dokumentumok szerkezetileg teljesen azonosak.
A prioritások megfogalmazásánál is azonos sémákat követtek az alábbiak szerint.
Az idézet az Albániával kötött Európai Partnerségi dokumentumból származik:

Az e csatlakozási partnerségben felsorolt prioritások kiválogatási alapja az volt, hogy
reálisan elvárható-e [Albániától] azoknak az elkövetkezendő években történő teljesítése,
vagy az azokkal kapcsolatos jelentős előrehaladás… Figyelembe véve az EUkövetelmények teljesítésének jelentős költségeit, valamint egyes területek összetettségét, a partnerség e szakaszban nem tartalmazza az összes fontos feladatot. A további
prioritásokat az ország által elért haladással összhangban a jövőbeli partnerségek fogják
tartalmazni.

A soknemzetiségű régióban külön figyelmet kellett fordítani a
kisebbségek jogainak védelmére, a törvényi háttér és a végrehajtáshoz szükséges
intézményrendszer megteremtésére. Az 1990-es évek polgárháborúja számos
lakost szülőföldje elhagyására kényszerített, ezért az Európai Partnerség – és
433

Council Decision 2004/648/EC of 13 September 2004 on the principles, priorities and conditions
contained in the European Partnership with Croatia. Official Journal L 297 of 22.19.2004.
434
Council Decision 2004/520/EC of 14 June 2004 on the principles, priorities and conditions
contained in the European Partnership with Serbia and Montenegro including Kosovo as defined by
the United Nations Security Council Resolution 1244 of 10 June 1999. Official Journal L 227 of
26.06.2004.
435
Council Decision 2004/519/EC of 14 June 2004 on the principles, priorities and conditions
contained in the European Partnership with Albania. Official Journal L 223 of 24.06.2004.
436
Council Decision 2004/518/EC of 14 June 2004 on the principles, priorities and conditions
contained in the European Partnership with the Former Yugoslav Republic of Macedonia. Official
Journal L 222 of 23.06.2004.
437
Council Decision 2004/515/EC of 14 June 2004 on the principles, priorities and conditions
contained in the Euroepan Partnership with Bosnia and Herzegovina. Official Journal L 221 of
22.06.2004.
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minden a régióra vonatkozó Uniós dokumentum – kihangsúlyozza, hogy a
menekültek számára biztosítani kell a hazatérés lehetőségét, tulajdonaikat vissza
kell kapniuk, házaikat újjá kell építeni, és megélhetési lehetőséget kell biztosítani
a számukra. Az egyes Európai Partnerségeket újra kellett fogalmazni attól
függően, hogy a csatlakozásra váró állam milyen szinten áll.

2.3.2. Harmadik generációs egyezmények: a stabilizálási és társulási
egyezmények

A stabilizálási és társulási egyezményeket a közép-kelet-európai
államokkal

kötött

európai

megállapodások

Hasonlóan az Európai Megállapodásokhoz,

mintájára

szövegezték

a stabilizálási

meg.

és társulási

egyezmények szerződéses viszonyt létesítettek az egyes nyugat-balkáni államok
és az Európai Unió között. A szerződések részletesen szabályozzák a felek
viszonyát az alábbi területeken (lásd: 6. sz. melléklet):
•

Általános elvek

•

Politikai párbeszéd

•

Regionális együttműködés

•

Áruk szabad mozgása

•

Munkaerő, tőke, szolgáltatások szabad mozgása

•

Bel- és igazságügy

•

Pénzügyi együttműködés

•

Intézményi rendelkezése

•

7 db Melléklet

Az egyezmények 1. §-a világosan meghatározza a társulás céljait (az
idézet az Unió és Macedónia között kötött szerződésből való):
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A társulás célja:
- a politikai párbeszéd számára megfelelő keretet biztosítani lehetővé téve ezzel a felek
közötti szoros politikai kapcsolatot,
- [hogy támogassa Macedónia erőfeszítéseit annak érdekében] hogy fejlessze a gazdasági és nemzetközi együttműködést a jogrendszer közösségi joghoz való közelítésén keresztül,
- elősegítse a harmonikus gazdasági kapcsolatokat és fokozatosan kialakítsa a szabadkereskedelmi övezetet a Közösség és [Macedónia] között,
- hogy elősegítse a regionális együttműködést a szerződésben fogalt valamennyi
területen.438

A regionális együttműködést az Unió minden a nyugat-balkáni
államokkal kapcsolatos dokumentumában kihangsúlyozza. Így történt ez a
Zágrábi Határozatokban és a Thesszalonikiben kiadott dokumentumban is,
valamint a stabilizációs és társulási szerződéseknek is fontos alkotóeleme. A
regionális szemlélet a politikában erősíti a politikai konszenzust, elősegíti a
kölcsönös bizalom kiépítését, megfelelő környezetet teremt a menekültek és a
lakóhelyüket ideiglenesen elhagyni készülők visszatéréséhez, és pozitívan
befolyásolja az etnikai megbékélést.
A nyugat-balkáni államoknak hatalmas gazdasági hátrányokat kell
leküzdeniük, amelyet a regionális megközelítés szintén elősegít. A megfelelő
üzleti környezet kialakítása ösztönzően hat a külföldi és hazai befektetésekre, az
új munkahelyek teremtésével és az egyéni kezdeményezések támogatásával
jelentős életszínvonalbeli emelkedést lehet elérni. A kedvező gazdasági tér
kialakításával fejlődik a szabad kereskedelem, amely összekötőkapocsként
funkcionál az egyes balkáni államok között. Az Unió támogatja a térségben a
kereskedelem liberalizálását, valamint a regionális szabadkereskedelmi övezetek
kialakítását, amely mintegy 55 millió potenciális vásárlót feltételez. Az
infrastruktúra

újjáépítésével

lehetővé

válik

a

nyugat-balkáni

államok

bekapcsolása a pán-európai hálózatokba.
A korrupció és a szervezett bűnözés elleni harc, az illegális bevándorlás
aláássa a törvényességet és a demokratikus stabilitást. A jogbizonytalanság
elriasztja

a

befektetőket

megakadályozva

ezzel

a

térség

gazdasági

felzárkóztatását. A fent említett tényezők a Balkán-félsziget valamennyi államát
befolyásolják, ezért azok határokon átnyúló megközelítéseket igényelnek. Az
438

Stabilisation and Association Agreement between the European Communities and their Member
States, of the one part, and the Former Yugoslav Republic of Macedónia, of the other part. Council of
the European Union. Bussel, 26. March 2001. 6726/01 2001/0049 (ACV)
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Unió részéről ez indokolja tehát a regionális szemlélet hangsúlyozását, amely
mérföldkövet jelent Brüsszel nyugat-balkáni politikájában.
Mind az európai megállapodásokban, mind a stabilizációs és társulási
egyezményekben a legnagyobb figyelmet a gazdasági intézkedések és a
kapcsolódó pénzügyi és intézményi háttér megteremtése kapták. Ezek az
intézkedések azonban a paragrafusok valamivel több, mint 50%-t képezik csak.
Ez azért figyelemre méltó, mert az európai megállapodásokban ezek az
intézkedések az összes paragrafus mintegy 2/3-t tették ki. A fent említett
intézkedések közül hat témakört szeretnék kiemelni.
1. A munkaerő szabad áramlása
Az Európai Közösség alapítószerződései tartalmazzák a négy szabadság elvét,
mint a közös piac fontos alkotóelemeit. A négy szabadság elve megjelenik a
társulási szerződésekben a IV. és V. fejezetekben. A munkaerő szabad
áramlásáról és jogi státuszáról a stabilizálási és társulási szerződések V. fejezete
rendelkezik:

1. Valamennyi tagállamban az alábbi feltételeket és módozatokat kell alkalmazni:
- az albán nemzetiségű munkavállalók, akiket törvényesen alkalmaznak valamelyik
Tagállam területén, mentesülnek a nemzetiségi alapon történő hátrányos
megkülönböztetéstől, amely a munkakörülményekre, a díjazásra és a munkából való
elbocsátásra vonatkozik;
- egy tagállam területén törvényesen alkalmazott munkavállaló érvényes tartózkodási
engedéllyel rendelkező házastársa és gyermekei – kivételt képeznek ez alól a
szezonmunkások és azok, akik bilaterális szerződés értelmében érkezte a 47. §
értelmében, hacsak egyéb szerződések másképp nem rendelkeznek – hozzáférést kap a
tagállam munkaerőpiacához arra az időtartamra, míg hozzátartozója munkavállalási
engedélye szól.
2. Albánia, az illető tagállam feltételeinek és körülményeinek megfelelően, megfelel az
1.§-ban megfogalmazott elbánásnak, amely azokra a munkavállalókra és
házastársukra
valamint gyermekeikre vonatkozik, akik érvényes tartózkodási
engedéllyel rendelkeznek az illető államban, akik egy tagállam polgárai és törvényes
alkalmazásban állnak
területén.439

A stabilizációs és társulási szerződések három paragrafusban igyekeznek
egyenlő bánásmódot biztosítani a nyugat-balkáni államok polgárainak, ha egy
uniós tagállamban munkát vállalnak, azaz ugyanazok a szociális jogok illetik meg
őket, mint az illető tagállam polgárait.
439

Stabilisation and Association Agreement between the European Communities and their Member
States, of the one part, and the Republic of Albania, of the other part. Council of the European Union.
Brussels, 22 May 2006. 8164/06 COWEB76. p42. 46. §

282

2. Vállalatalapítás
A stabilizációs és társulási szerződések rendelkeznek arról, hogy milyen
feltételekkel alapíthatnak a közösségi tagállamok vállalatokat a nyugat-balkáni
államok területén és a nyugat-balkáni államok a közösségi tagállamok területén.
Mindkét félre ugyanazok a szabályok vonatkoznak. A szerződések kikötik, hogy
a hatályba lépést követő öt évig egyik fél sem vezet be olyan rendelkezéseket,
amelyek hátrányosan érintik a vállalatok működését. Az ötödik év letelte után a
Stabilizációs

és Társulási Tanácsnak kell kialakítania

a vállalkozások

kiterjesztését elősegítő körülményeket.
3. Áruk szabad mozgása
Az európai megállapodások és a stabilizációs és társulási megállapodások
szabadkereskedelmi övezet fokozatos kialakítását tűzték ki célul, amelyben
megfelelő szintre csökkentik a vámtarifákat, a mennyiségi korlátozásokat és
egyéb korlátozó intézkedéseket eltörlik. A közép-kelet-európai államok már
létrehozták a szabadkereskedelmi övezetet egymás között (ez a CEFTA). Az
Unióval való szabadkereskedelmi tér kialakításának a feltétele a stabilizációs és
társulási szerződések ratifikálása.
4. Jogharmonizáció
Az európai megállapodásokban a jogharmonizáció központi kérdés, bár a
szerződések nem határoznak meg sem menetrendet, sem módszert az aquis
elfogadására. A nemzeti programok azonban kialakítottak egy időkeretet és
módszert a jogharmonizációra. A Macedóniával, Horvátországgal és Albániával
kötött stabilizációs és társulási szerződés a jogharmonizáció megkezdését a
szerződés aláírásától számítja. Macedónia és Albánia esetében 10-10 éves
átmeneti időszakot állapít meg a végrehajtásra – azaz a képességre, hogy a
közösségi jogot a nemzeti joggyakorlatba átültessék. Albánia egy lépéssel
Macedónia előtt jár, mivel az albán állam alkotmánya kimondja, hogy minden
ratifikált nemzetközi szerződés automatikusan a nemzeti jog része. Amennyiben a
nemzeti törvénykezés és a nemzetközi szerződés egy része ellentmond
egymásnak, a nemzetközi szerződés élvez elsőbbséget. Horvátország számára az
átmeneti idő 6 év volt. Az átmeneti periódusokat két szakaszra osztották fel. Az
elsőben a belsőpiaci szabályzatokra és a vonatkozó területekre kell koncentrálni:
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versenytörvény, szellemi tulajdoni sztenderdek és hitelesítés, a közbeszerzési
törvény és az adatvédelem. A második szakaszban a többi, az elsőben még nem
érintett terület kerül előtérbe. A jogharmonizáció gyakorlati végrehajtásában
három alapelv érvényesül: (1) a törvénykezés Európa-barát legyen; (2)
módosítani vagy eltörölni a meglévő törvényeket; (3) új törvény bevezetése ott,
ahol szükséges. Ezek az intézkedések hatalmas változásokat idéztek elő a nemzeti
joggyakorlatban, és szinte mindenhol alkotmánymódosításokhoz vezettek.
5. Intézményi háttér
Mindkét szerződésfajta előírja, hogy egy speciális testületet kell felállítani. Ez a
közép-kelet-európai államokban a Társulási Tanácsok, a nyugat-balkáni
államokban a Stabilizációs és Társulási Tanácsok megszervezését jelentette.
Mindkettőben az illető állam képviselői mellett az Uniós intézmények képviselői
is részt vettek. A tanácsok feladata (volt) biztosítani a megfelelő végrehajtást,
meghozni a szükséges döntéseket. A tanácsok döntései kötelezőek (voltak).
6. Bel- és igazságügyi együttműködés
Az európai megállapodásokban nem szerepelt ilyen fejezet. A stabilizációs és
társulási szerződések azokat a területeket fedik le, amelyeket az Unió tagállamai
közösségi szintre emeltek, az egyébként kormányközi egyeztetésen alapuló
harmadik pillérből. Ezek a következők: vízumpolitika, határvédelem, migráció,
menedékjog, menekültpolitika, szervezett bűnözés és terrorizmus. Az Albániával
kötött szerződésben az aláírók kitérnek a személyi adatok védelmére, a többi
stabilizációs és társulási szerződés ezt nem tartalmazza:

Albánia harmonizálja a személyi adatok védelmére vonatkozó jogszabályait a közösségi
és egyéb nemzetközi, illetve európai jogszabályokkal jelen szerződés hatálybelépésével
egyidőben. Albánia független felügyelő testületeket állít fel, melyek megfelelő személyi
és pénzügyi forrásokkal rendelkeznek, hogy biztosítsa személyi adatok védelemről szóló
nemzeti törvények végrehajtását. A felek együttműködnek e cél elérése érdekében. 440

A Horvátországgal kötött szerződés egy bűnmegelőzési paragrafust is
tartalmazott, amely főleg a szervezett bűnözés elleni harc alkotórésze volt.
440

Stabilisation and Association Agreement between the European Communities, of one part, and the
Republic of Abbania, of the other part. Council of the European Union, Brussels, 22 May 2006.
8164/06. COWEB 76. p75. 86.§.
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A stabilizálási és társulási szerződések látszólag egyenlő esélyeket
biztosítanak a nyugat-balkáni és az uniós tagállamok számára. A valóságban
azonban a szerződések főleg az Unió tagállamainak biztosítanak előnyöket a régió
országaiban. Az Unió ún. asszimetrikus kereskedelmi liberalizációja csak azokat
a termékeket engedi a Közösség piacára jutni, amelyek nem jelentenek
konkurenciát az uniós tagállamok egyikének sem. Az asszimetria valójában
fordítva igaz: az Uniós termékek könnyebben jutnak a nyugat-balkáni államok
piacára, így végül is az Unió a legfőbb kereskedelmi partnere a térség államainak.
Az Európai Bizottság a nyugat-balkáni államok esetében is évenként
jelentést készít az egyes államok előmeneteléről.441 Az éves jelentéseket a
Bizottság folyamatosan közzéteszi, a benne foglaltakat a következő év
tervezésénél az illető államnak figyelembe kell vennie.

2.3.3. CARDS442

A CARDS egy komplex pénzügyi-politikai támogatási rendszer az Európai
Unió részéről, amely gyakorlati és technikai útmutatást valamint pénzügyi
segélyeket bocsát a nyugat-balkáni államok rendelkezésére.443
1991 és 2000 között az Unió mintegy 6 800 millió eurót költött
különböző segélyek formájában a Nyugat-Balkánra. A lisszaboni Európai
Tanácson (2000. március 23-24) az Unió tagállamai megerősítették nyugatbalkáni elkötelezettségüket.

441

Szempontok: Politikai helyzet (demokrácia, törvényesség; emberi és kisebbségi jogok; regionális
együttműködés; különleges figyelmet igénylő területek); Gazdasági helyzet (aktuális gazdasági
helyzet leírása; piacgazdaság megteremtésének jelenlegi állapota; strukturális reformok; pénzügyek;
különleges figyelmet igénylő területek;) Stabilizálási és társulási folyamat végrehajtása (általános
értékelés; belsőpiac és kereskedelem; szektorpolitika; bel- és igazságügy; különleges figyelmet igénylő
területek; pénzügyi támogatások); Unió megfigyelései.
442
Council Regulation No 2666/2000/EC of 5 December 2000 on assistance for Albania, Bosnia
and Herzegovina, Croatia, the Federal Republic of Yugoslavia and the Foremer Yugoslav Republic
of Macedonia repealing Regilation (EC) No 1628/96 and amending Regulations (EEC) No 3906/89
and (EEC) No 1360/90 and Decision 97/256/EC and 1999/311/EC. Official Journal L 306/1
7.12.2000. In: http://europa.eu.int/comm/enlargement/cards/pdf/general/2666_oo_en.pdf 2004.
december 4.
443
2000 és 2006 között a CARDS költségvetése 220 millió euró volt. Lásd: Regional Co-operation in
the Western Balkan. A Policy Priority for the European Union. Brussels: European Commission, 2005.
p12.
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Az Európai Tanács, …, megerősítette, hogy az Unió általános célja ugyanaz maradt: a
térség [Nyugat-Balkán] teljes integrációja Európa politikai és gazdasági rendszerébe, és
a stabilizációs és együttműködési folyamat áll balkáni politikája középpontjában .444

Az előbb idézett dokumentumot a 2000. december 5-én ülésén fogadta el
az Európai Unió Tanácsa, mely egy új, átfogó program keretébe vonta a térség
államainak

nyújtandó

pénzügyi

segélyeket.

A

dokumentum

pontosan

meghatározta, hogy a megjelölt pénzügyi eszközt milyen célokra lehet
felhasználni, melyek a következők: intézményi reformok, a piacgazdaság
megteremtését célzó gazdasági átalakítások és az ehhez szükséges társadalmiszociális változások.445 2005-2006-ban a CARDS az alábbi területeket kiemelten
kezelte: intézményépítés (adminisztratív kapacitás erősítése, államigazgatási
reformok); bel- és igazságügyi együttműködés (korrupció és a szervezett bűnözés
elleni harc, rendvédelmi és bírósági együttműködés); határokon átnyúló
együttműködések (networking, a civil társadalom bevonása); a magánszektor
fejlesztése a külföldi befektetések ösztönzésére; infrastruktúra fejlesztése
(szállítás, energia, környezetvédelem, információs társadalom). A pénzügyi
forrásokat azonban az Unió csak abban az esetben bocsátja a térség államainak
rendelkezésére, amennyibe az érintett kormányok biztosítják a törvényességet,
betartják az alapvető emberi jogokat, elismerik a kisebbségek jogait, valamint
figyelembe veszik az alapvető szabadságjogokat és alkalmazzák nemzetközi jog
alapelveit.446
A rendelkezés értelmében az alábbi államok részesültek az Unió
pénzügyi segélyeiben: Albánia, Bosznia-Hercegovina, Horvátország, Jugoszláv
Szövetségi Köztársaság, Macedónia.447 Ezen túlmenően, egyéb intézmények és
szervezetek is jogosultak a segélyre:

444

Council Regulation (EC) No 2666/2000 of 5 December 2000 on assistance for Albania, Bosnia
and Herzegovina, Croatia, the Federal Republic of Yugoslavia and the Foremer Yugoslav Republic
of Macedonia repealing Regilation (EC) No 1628/96 and amending Regulations (EEC) No 3906/89
and (EEC) No 1360/90 and Decision 97/256/EC and 1999/311/EC. Official Journal of the
European Communities. L 306/1 7.12. 2000. In:
http://europa.eu.int/comm/enlargement/cards/pdf/general/2666_oo_en.pdf 2004. december 4. (3)
bekezdés.
445
Ibid. (6) bekezdés.
446
Ibid. (7) bekezdés.
447
Ibid. 1.§. 1. cikkely
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…az állam, ENSZ adminisztráció alatt lévő entitások, szövetségi, regionális és helyi
testületek, közintézmények, szociális partnerek, szervezetek, amelyek támogatást
biztosítanak üzleti, mezőgazdasági, társadalmi szervezeteknek, egyesületeknek,
alapítványoknak és a kormányzathoz nem kötődő szervezeteknek.448

Valamint jogosult az ENSZ Bosznia-Hercegovina Főbiztosa és az ENSZ
Koszovói Ideiglenes Államigazgatási Missziója is.449 A 2000-2006 periódusra
hosszú távú célokat országokra lebontva határozták meg (country strategic
papers), és minden évben egy-egy ország jelentésben teszik közzé az Európai
Bizottság az előző évben elért eredményeket, illetve a még megvalósulásra váró
feladatokat és ajánlásokat. A haladásról szóló jelentéseket az Európai Parlament
és a Tanács értékeli.450

2.3.4. Eszközök az előcsatlakozás támogatására

Az Európai Unió új dokumentumot dolgozott ki, amely a 2007-2013-as
időszakra átszervezi a Nyugat-Balkán államainak nyújtandó segítséget. Az
indoklás szerint a térség államainak csatlakozása középtávú terv, ezért a
dokumentumban foglaltak is középtávú célokat fogalmaznak meg. Az Unió az
előcsatlakozási támogatásnak híd szerepet szánt, ezért a támogatások egy részét a
csatlakozás utáni időszakra folyósítja.
Az Előcsatlakozási Támogatások Eszközei451 egy olyan keretszabályozás,
mely egységesített eszközrendszert alakít ki az előcsatlakozási támogatásokra. Az
új támogatás felváltja a PHARE-t, a CARDS-ot, az ISPA-t és a SAPARD-ot.; és
végrehajtási szabályok segítik majd elő a célok megvalósítását.
A támogatásban részesülő államokat két csoportra osztja fel az új
rendelkezés. Potenciális tagjelölt államoknak nevezi meg Albániát, BoszniaHercegovinát, Szerbia-Montenegrót és Macedóniát. Ezek az államok továbbra is a
448

Ibid. 1.§. 2. cikkely
Ibid. 1.§ 3. cikkely
450
2005. január 1. óta egy új testület, a Bővítésért felelős Általános Igazgatóság (DirectorateGeneral Enlargement) felelős a Nyugat-Balkán államaival folytatott valamennyi kapcsolatért. Lásd:
http://europa.eu.int/enlargement/cards/index_en.htm 2005. december 4.
451
Proposal for a COUNCIL REGULATION establishing as Instrument for Pre-Accession Assistance
(IPA). Commission of the European Communities, Brussels, 29.9.2004. COM(2004) final
2004/0222 (CNS)
449
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CARDS-ból kapják a támogatásokat az intézményi reformokra, demokratizálásra,
gazdasági

és

szociális

fejlesztésekre,

regionális

és

határokon

átnyúló

együttműködésekre. A tagjelölt államok szintén részesülnek a CARDS
támogatásokból, de felkészítik őket a csatlakozás utáni időszakra is. Ennek
érdekében ezek az államok részesülnek a Strukturális és Vidékfejlesztési Alapból
is. Egy állam potenciális tagjelöltből csak a Tanács határozata után válhat
tagjelölt állammá (18.§) Egy ún. „könnyebb” vizsgálat után az Európai Bizottság
tesz javaslatot a státusz megváltoztatására. A Tanács ebben az esetben minősített
többséggel dönt.
Az Unió a potenciális tagjelölt államok felvételét a következő évtizedre
halasztotta.

Félő,

hogy ezen államok

kormányai

elveszítik

hitüket

a

csatlakozásban, és vonakodva vagy egyáltalán nem hajtják végre a stabilizálási és
társulási szerződések által előírt kötelezettségeket. Ha ez bekövetkezik, a
potenciális tagjelölt államok egyre jobban lemaradnak, és egyre távolabb
kerülnek az európai uniós csatlakozástól. Az európai politikusoknak tehát
alaposan át kell gondolnia, hogy a hosszú távú céloknak valóban megfelel-e a
nyugat-balkáni államok két csoportba osztása. Az is világos, hogy ezeknek az
államoknak sokkal nagyobb lemaradást kell behoznia, mint korábban a középkelet-európai államoknak kellett. De ne felejtsük el, hogy a csatlakozás
elhúzódása e térségben is feszültségeket okozott. Szorosabb elkötelezettséget,
hatékonyabb ellenőrzést és nagyobb odafigyelést igényel a nyugat-balkáni térség
az Unió részéről.

2.3.5. Európai Újjáépítési Ügynökség452

2000 februárjában az ügynökséget azért állították fel, hogy irányítsa az
Európai Unió újjáépítési programját a háború sújtotta Koszovóban. 453 Az
ügynökség tevékenységét később kiterjesztették Szerbiára, Montenegróra (2001.
január 8.) és Macedóniára (2001. december 10). Az ügynökség főhadiszállása
452

Council Regulation (EC) No 2667/2000 of 5 December 2000 on the European Agency for
Reconstruction. Official Journal L 306/7 7.12.2000.
453
Az ügynökség a munkát az Európai Bizottságtól vette át (EC TAFCO), mely ideiglenes
bizottságként 1999 júliusában kezdte meg a munkáját Koszovóban.
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Thesszalonikiben található, de vannak kirendeltségei Prištinában, Belgrádban,
Podgoricában és Szkopjéban is. Az ügynökség feladata az Unió segélyprogramjai
végrehajtásának felügyelete és segítése az említett országokban. Az Európai
Újjáépítési Ügynökség az Unió független intézménye, amely a Tanácsnak és az
Európai Parlamentnek felelős. A munkáját az Igazgató Tanács felügyeli,
amelynek tagjait az Unió tagállamai (egy-egy képviselő mindegyikből) és a
Bizottság (két tagja) adja. A Bizottság egyik képviselője az Igazgató Tanács
elnöke, aki nem rendelkezik szavazati joggal. Az Igazgató Tanács döntéshozatali
mechanizmusát az alapító okirat 4.13 és 7.§-i határozzák meg. Az Igazgató
Tanács döntéshozatali jogköre az alábbi területekre terjed ki:
• jóváhagyja azokat az intézkedéseket, amelyek a projektek
• végrehajtásának ellenőrzésére vonatkoznak
• jóváhagyja azokat a javaslatokat, amelyek más donorok programjainak
• végrehajtására vonatkoznak,
• más államok és szervezetek megfigyelőit fogadja,
• új kirendeltségeket nyit,
• elfogadja az ügynökség éves költségvetését.
A Bizottság évente értékelést készít az ügynökség munkájáról, a
programok végrehajtásáról és az elért eredményekről. Az éves értékelés alapján a
Bizottság javasolja a Tanácsnak az ügynökség munkájának meghosszabbítását.

3. Összegzés
Az Európai Unió 2004-ben túljutott az első keleti bővítésen. A középkelet-európai államokkal folytatott csatlakozási folyamat sikeresnek bizonyult.
Az alkalmazott módszert az európai politikusok megfelelőnek találták a nyugatbalkáni államok esetében is. Természetesen a Nyugat-Balkán és Közép-KeletEurópa államai között mutatkoznak különbségek is. Az Unió e különbségek
figyelembevételével módosításokat alkalmazott a csatlakozási folyamatban.
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A nyugat-balkáni államok gazdasági, társadalmi és politikai színvonala
alacsonyabb volt, mint a közép-kelet-európai államoké. Ennek a problémának a
megoldása több pénzügyi eszközt és hosszabb időt igényel. A nyugat-balkáni
államok helyzetét tovább nehezítette, hogy a délszláv állam polgárháború
következtében bomlott fel. Ezért az Unió tevékenységét a térségben három
szakaszra kell bontani:
1. újjáépítés,
2. gazdasági, társadalmi politikai téren a megfelelő színvonal elérése,
3. segítségnyújtás a koppenhágai kritériumok elérésére.
Az újjáépítési szakaszon, mely főleg Koszovóra vonatkozott, már túljutottak. A
térség államaiknak nagy része a második szakaszban működik. Csupán
Horvátország kezdhette meg a csatlakozási tárgyalásokat.
Az Unió a stabilizálási és társulási folyamattal egy jól strukturált, jogilag
megalapozott kapcsolatrendszert hozott létre a nyugat-balkáni államokkal.
Mindkét fél részéről hatalmas erőfeszítéseket igényel a feladatok teljesítése. Az
Unió elsősorban pénzügyi és gyakorlati segítségét az egyes reformok
végrehajtására a nyugat-balkáni államok kormányai csak nagy nehézségek árán
tudják megvalósítani.
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VI. Összegzés

1949 és 1989 közötti hidegháborúban világosak voltak a határok és a
szabályok. A nemzetközi kapcsolatok alárendelődtek a két szuperhatalom
érdekeinek illetve érdekei ütközésének. Az összecsapások azonban már nem az
európai kontinensen játszódtak, hanem Ázsiában és Afrikában, és természetüket
tekintve helyi jellegűek maradtak. Európában a háború utáni legutolsó fegyveres
konfliktusra a görög polgárháború454 idején kerül sor és egészen Jugoszlávia
felbomlásáig fegyveres összecsapás nem is fenyegette a kontinenst.
A hidegháború idején elvileg kizárólag az Egyesült Nemzetek Szervezete
rendelkezett törvényes hatalommal és eszközökkel a nemzetközi konfliktusok
kezelésére. Bár az ENSZ Alapokmánya nem használja a „békefenntartás” szót, az az
Alapokmány gyakorlati alkalmazása során alakult ki. A hidegháborús békefenntartó
missziók kizárólag államok közötti konfliktusok kezelésére szolgáltak, az ENSZ
Alapokmány VII. fejezete is csupán erre adott lehetőséget. Az eredeti elképzelések
szerint a missziók erejét a nagyhatalmak adták volna, a gyakorlatban azonban a
Biztonsági Tanács tagjai nem vettek részt a békefenntartó műveletekben. Helyettük
az ún. klasszikus békefenntartók, mint Kanada, az európai semleges államok
valamint az el nem kötelezettek mozgalmának képviselői vettek részt az ENSZmissziókban.
1989-91 folyamán a nemzetközi rendben alapvető változások mentek végbe.
A Szovjetunió összeomlásával megszűnt keleten az a nagyhatalom, amely a keleteurópai államokat a kommunista blokkban tartotta. A bipoláris rend egyik pillére
eltűnt és a szocialista államok hirtelen patrónus nélkül találták magukat.
Időközben Nyugat-Európában egy viszonylag erős gazdasági integráció
fejlődött ki az 1950-es évek óta, amely folyamatosan növelte tagállamai számát így
területe és hatóköre szélességét.455 Sajnálatos módon a sikeres gazdasági
együttműködést nem kísérte sikeres politikai integráció még annak ellenére sem,
hogy erre folyamatosan történtek kísérletek. A kétpólusú világrend megszűntekor az
454

Lásd bővebben: Stavrianos, L.S., The Balkans since 1453. New York: New York University Press,
2000. pp820-835.
455
BRETHERTON, CH, VOGLER, J, The European Union as a Global Actor. London: Routledge, 1999.
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Európai Közösség éppen azon dolgozott, hogy elmélyítse és hatékonyabbá tegye
tagállamai között az együttműködést: szemléletváltásra, intézményi reformokra és
politikai téren szorosabb együttműködésre volt szükség. Miközben az Unióvá váló
EK a saját problémáinak megoldásával volt elfoglalva, hirtelen egy megváltozott
nemzetközi közegben találta magát. A függetlenné vált kelet-európai szocialista
államok az EU-ban vélték felfedezni azt a fórumot, amely a problémáikra való
gyógyírt

szolgáltatni

fogja.456

Elsősorban

gazdasági

együttműködést

és

biztonságpolitikai védelmet reméltek tőle a Szovjetunió utódállamával, az Orosz
Szövetségi Köztársasággal szemben.
Az 1990-es években tehát az Európai Unióra hárultak azok a feladatok,
amelyeket korábban a Szovjetunió látott el, és ebbe beletartozik a konfliktusok
kezelése is. A szocialista államok nagy része békés úton valósította meg az
átmenetet, csupán Romániában történtek fegyveres összecsapások. Jugoszlávia
természetéből adódóan erre nem volt képes: az állam egy hosszú polgárháború
eredményeképpen bomlott fel.
1989-91 nem csak a nemzetközi rend felépítményében hozott alapvető
változásokat, hanem megváltozott a konfliktus természete is.457 A hidegháború után
az államok közötti konfliktusok szerepe és száma szinte elenyészővé vált az államon
belüli erőszak ugrásszerű növekedésével szemben. Ezzel párhuzamosan az ENSZ
konfliktuskezelési metódusa is elégtelenné vált. 1989 előtt a konfliktusok kezelése
hagyományos békefenntartásból állt, azaz az ENSZ-katonák vagy csupán katonai
megfigyelőként vettek rész a békefenntartó missziókban (tűzszüneti megfigyelő
misszió, azaz kéksapkások) vagy a szerepük a harcoló felek szétválasztására és
lefegyverezésére korlátozódott (a szemben álló felek között ütköző zónát létrehozó
missziók, azaz kéksisakosok). Azóta ez a gyakorlat megváltozott: az ENSZ munkáját
számos regionális szervezet – köztük az Európai Unió és az EBESZ Európában, az
Afrikai Unió Afrikában – segíti. A békefenntartók szerepe is jelentősen átalakult
azzal, hogy a katonáknak komplex feladatokat kell ellátniuk.
Az Európai Unió konfliktuskezelési képessége és metódusa a jugoszláviai
illetve az azt követő balkáni válságok alatt fejlődött ki, és ne felejtsük el, hogy ez a
folyamat koránt sem fejeződött be. Az 1990-es években nem létezett olyan
456
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nemzetközi vagy regionális szervezet, amelynek jogi alapja lett volna államon belüli
konfliktusba beavatkozni. Ráadásul a kormányközi alapokon működő Közös Kül- és
Biztonságpolitika egy csapásra elégtelenné vált, ugyanis nem adott lehetőséget gyors
és hatékony műveletek megtervezésére és lebonyolítására. Az Európai Unió nem
rendelkezett saját haderővel, a délszláv válság kezelésében így csak diplomáciai
téren tudott részt venni. A kormányközi Közös Kül- és Biztonságpolitika lehetőséget
adott az egyes tagállamoknak, hogy saját jogon kezdeményezzenek és folytassanak
diplomáciai tevékenységet. Az új típusú békefenntartási metódus pedig csak
kialakulóban volt az 1990-es évek elején, amikor még nem tisztázódtak világosan az
egyes szervezetek szerepei és kapcsolatuk az ENSZ-hez. Az Európai Unió tehát
anélkül csöppent bele a délszláv állam okozta nemzetközi válságba, hogy kialakult
elképzelése, megfelelő eszközei és képességei lettek volna annak kezelésére.
Maradtak tehát a diplomácia eszközei: a nemzetközi tárgyalások, később a
közvetítés, végül pedig a civil békefenntartás.
A tágabb értelemben vett balkáni konfliktusok és az Unió külpolitikája
kölcsönösen hatottak egymásra. Az 1940-es óta Európában nem vívtak fegyveres
harcokat a hidegháború idején, az etnikai tisztogatások ismeretlenek voltak a
kontinensen és államhatárok sem változtak meg. Az európai politikai környezet
viszont megváltozott. A hidegháború utáni nemzetközi kapcsolatokat két jelenség
dominálta: mi lesz a kettészakadt Németországgal és milyen módon fog a
Szovjetunió felbomlani. Ebben az összefüggésben Jugoszlávia felbomlása és az
Európai Közösség átalakulása másodlagos jelentőségűek tűnt.
A Balkán-félsziget évszázadok óta Európa hátsóajtajának számított. Csupán
két balkáni állam foglalt el fontos szerepet a hidegháborús európai politikában. Az
egyik Görögország, amely 1981. óta része az európai integrációnak. Tagfelvételét
két tényező indokolta:
1.geopolitikai helyzete, mivel stratégiai értelemben fontos pozíciót foglal el
a Mediterráneum keleti részében;
2.az európai kultúrában betöltött szerepe, azaz a demokrácia bölcsőjeként,
az irodalom, a művészetek és a filozófia szülőhazájaként természetes volt,
hogy Görögország az egyesülő Európa része legyen.
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A másik fontos állam Jugoszlávia volt, amely egyesítette a volt oszmán
állam egyes területeit a volt Monarchia balkáni szegletével. A délszláv állam
azonban több kultúrát, vallást és nyelvet beszélő népességet fogott egybe. Stabilizáló
tényezőként egy államba foglalta a korábban konfliktusok forrását jelentő
területeket. A jugoszláv eszme, amelynek egyesítő erőként kellett volna működnie,
szerb dominanciába torkollott. Jugoszlávia valójában egyik tagköztársaságának vagy
államalkotó nemzetének az igényét sem elégítette ki.
1948 után Jugoszlávia ellentmondásos külpolitikai helyzetbe került.
Kommunista állam létére kiűzték a szocialista államok közösségéből. A túlélés
érdekében kül- és belpolitikai téren új alapokra kellett helyezni az államot. A
külpolitikai irányvonal az ún. harmadikutas, el nem kötelezett államok közötti
együttműködés megszervezése volt. Belpolitikai téren a kommunista jugoszláv
vezetés nyitni kényszerült a piacgazdaság felé. A kapitalista gazdaságirányításból
csak annyit engedtek megvalósulni, amennyit a szocialista ideológiával még alá
lehetett támasztani. Így született meg a szocialista piacgazdaság, a társadalmi
tulajdon és az önigazgató gazdaságirányítás. Az új gazdaságpolitikai rendszer és a
hozzákapcsolódó decentralizáció jogi kereteit az 1974-es alkotmányban kodifikálták.
Az új gazdasági és társadalompolitikai rendszer lehetővé tette, hogy a
tagköztársaságok nemzetállamokká fejlődjenek. Mivel a tagköztársaságok nem
egymással építettek ki szoros kapcsolatokat, így a decentralizáció centrifugális
erőként hatott. A szövetségi államszerkezet nem bizonyult összetartó erőnek.
Paradox módon, az 1974-es alkotmány vált az állam felbomlásának jogi alapjává.
Az Európai Közösség az 1990-es évek elején egy hosszú fejlődés végére ért.
A politikai egységesülés az 1950-es évektől napirenden volt, a megvalósítása viszont
állandóan akadályokban ütközött. A kormányok közötti külpolitikai egyeztetés
zökkenőmentesen működött a hidegháború évei alatt. Az 1980-as évek erőfeszítései
ellenére sem sikerült közös külpolitikát kialakítani. Az Európai Unióról szóló
szerződés három pillérre helyezte az együttműködést. A Közös Kül- és
Biztonságpolitika a második pillér lett, amelynek nincs saját intézményrendszere. A
legfontosabb döntéseket a külügyminiszterek Tanácsa hozza, míg a hosszú távú
politikai irányvonalat az Európai Tanács határozza meg. A külügyminiszterek
álláspontját alapvetően az egyes tagállamok érdekei határozzák meg. A maastrichti
szerződéssel valójában nem változott meg semmi a korábbi évtizedek egyeztetési
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mechanizmusát illetően. Ez jól látszik a Jugoszlávia-konferenciák és a mediátorok
tevékenységén.
A válság kirobbanásakor a tagállamok egységesen Jugoszlávia egyben
tartását támogatták. Hamar kiderült azonban, hogy a társulásra tett ajánlatot az EKtrojka nem egyeztette a tagállamokkal, így az Európai Közösség diplomáciai
tevékenysége fiaskóval indult. A kormányközi alapon működő KKBP lehetővé tette,
hogy az egyes tagállamok a válságkezelést a saját külpolitikai érdekeinek vessék alá.
A francia és a brit külpolitika érdekeit az egységes Jugoszlávia megtartása
jellemezte. A németek, akik az újraegyesítés után, de annak anyagi következményeit
még nem viselve, magabiztosan álltak ki Szlovénia és Horvátország függetlensége
mellett. A német külpolitikát egyáltalán nem befolyásolta az a lehetőség, hogy a
válság fegyveres összecsapásokba és egy elhúzódó háborúba torkollhat.
A Carrington-konferencia tulajdonképpen vereséggel zárult. Nem sikerült a
tűzszüneti megállapodásokat betartani, nem sikerült Horvátország kiválását békés
keretek között tartani, és nem sikerült a horvátországi horvát-szerb háborút
megakadályozni. Ráadásul a válság továbbgyűrűzött Bosznia-Hercegovinába. A
közös ENSZ-EK válságmenedzselési törekvések sorra kudarcot vallottak. A
mediátorok nem tudták rávenni a feleket egyik terv elfogadására sem. Ebben
közrejátszott az amerikai külpolitika irányváltása is.
A jugoszláv válság kirobbanásakor a Bush-adminisztráció távol tartotta
magát az európai konfliktustól. Clinton elnök azonban aktív Európa-politikát ígért a
választási kampányában, de ennek megvalósítását egy ideig elhalasztotta. Bosznia jó
alkalmat

szolgáltatott

az

önálló

európai

külpolitika

kialakulásának

megtorpedózására. Az Egyesült Államok nem nézte jó szemmel, hogy európai
szövetségesei önállósítani akarják magukat külpolitikai téren, ami érdekütközéshez
is vezethet a világ más, az amerikai külpolitika számára fontosabb pontján.
A boszniai háború elhúzódásáért az Unió, az amerikai külpolitika és az ENSZ
egyaránt felelős. Az Unió diplomatái elvesztek a különböző rendezési tervek
kidolgozásában és módosítgatásában. A korábban jól bevált ENSZ-EK mediáció
Boszniában akadozva működött. Az ENSZ békefenntartói tevékenysége elégtelennek
bizonyult: Horvátországban nem voltak képesek hatékonyan védelmezni az ENSZ
által védetté nyilvánított területek nem horvát lakosait, és nem tudták az ellenük
irányuló diszkriminációknak sem elejét venni. Az igazi kudarc azonban Boszniában
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érte az ENSZ békefenntartóit, akik képtelenek voltak megóvni a védett városok
muszlim lakosságát az etnikai tisztogatásoktól.
A közös ENSZ-EU erőfeszítések kudarca miatt egy öt nemzetet magában
foglaló csoport vette át a boszniai válság kezelését. A résztvevő államok a
megváltozott nemzetközi erőviszonyokat képviselték. Az Összekötőcsoportban
megjelent az Orosz Föderáció. Oroszország a korábbi másodlagos szerepéből
meghatározó diplomáciai tényezővé vált. Az Európai Uniót csupán három tagállam
képviselte.

A

többiek

háttérbeszorultak

a

fontos

külpolitikai

döntések

meghozatalában. A domináns szerepet az amerikaiak játszották. Végül is az amerikai
külpolitikának köszönhető, hogy a Daytonban a szembenálló feleket végre
tárgyalóasztalhoz ültették.
A daytoni békeszerződés elsődleges célja az volt, hogy az öldöklések végre
abbamaradjanak. Az ott kialakított állami szerkezet túl bonyolult és túl drága egy
szegény balkáni állam számára. A szerződés szentesítette a boszniai Szerb
Köztársaság területi és igazgatási különállását, így a boszniai szerbek számára
nyereséggel zárult az etnikai háború. Ez veszedelmes percendest teremtett, mivel azt
sugallta, hogy ha fegyvert fogsz és elfoglalsz egy bizonyos területet, az előbb-utóbb
a tiéd lesz. A daytoni béke ebből a szempontból igazolta az etnikai tisztogatásokat és
a területi hódításokat.
Az Európai Unió és a tagállamok azt hihették, hogy 1995-ben sikerült
megoldani egy problémát. A figyelmüket azonban elkerülte az albán-kérdés
megoldatlansága. Ha a Balkán-félszigetet Európa hátsóajtajához hasonlítjuk, akkor
az albánokat kezelhetjük Európa mostohagyerekeként. Albánia 1997-es összeomlása
szinte teljesen hidegen hagyta az európai politikai környezetet. Az ottani események
közvetlenül két uniós tagállamot érintettek: Olaszországot és Görögországot. Ez a
két

EU-s

tagállam

folyamatosan

célpontja

az

Albániából

kiinduló

menekülthullámnak. Mind Róma mind Athén számára fontos volt Albánia
stabilizálása.
1997-ben az európai közvélemény élesen reagált az albániai eseményekre.
Elsősorban Olaszországot fenyegette egy 1991-es méretű menekülthullám. Az olasz
kormány katonai és humanitárius akciót szervezett és indított Albániába. Az Európai
Unió nem reagált, a műveleteket Olaszországra hagyta.
Görögország reakciója kritikus volt Albánia számára. A két állam hosszú
ideje területi vitákat folytat Észak-Epirusz miatt. Albánia szétesése akár területi
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nyereséggel is járhatott volna, Athén azonban a nemzetközi jog szabályait szem előtt
tartva inkább diplomáciai csatornákat használt.
Az Európai Uniónak nem volt stratégiája az albániai válság kezelésére. A
tagállamok kizárólag az állampolgárai kimenekítésével fogalakoztak. Itt is a NATOnak kellett közbeavatkoznia – ENSZ felhatalmazással.
A nyugat-balkáni458 stabilitás egyik kulcsszereplője Koszovó. A tartomány
Jugoszlávia megalakulása óta neuralgikus pontja a térségnek. Jelen határait az 1974es jugoszláv alkotmány rögzítette, akkor még adminisztratív célokból. Koszovó a
széleskörű autonómiáját 1990-ig élvezhette. Korábbi elképzelések alapján Koszovó
ügyét is a Balkán-szövetségnek kellett volna megoldania. A terv azonban kútba
esett, így Koszovó sorsa hozzákapcsolódott a jugoszláviai eseményekhez.
Mint láttuk, a jugoszláviai kisebbségeket meghívták a konferenciákra, ahol
ugyan elmondhatták a véleményüket a különböző rendezési tervekről, de igényeiket
sohasem vették figyelembe. Daytonban sem kapott Koszovó ügye megfelelő
figyelmet, így a problémát a tartomány csak görgette maga előtt.
Az 1999-es koszovói események fordulópontot jelentettek az Európai Unió
második pillérének szerkezetében. A tagállamok különös figyelmet szenteltek a
keleti bővítés mellett az intézményi kérdéseknek. Ekkor állították fel a KKBP fő
képviselője tisztséget, amelyre egy magas rangú, a kül- és biztonságpolitika terén
sikeres múltra tekintő személyt választottak. Javier Solana, aki korábban a NATO
főtitkára volt, komoly sikereket ért el az Unió külpolitikájában.
A franciaországi Rambouillet-ban nem sikerült tartós megegyezést elérni a
szerb kormányzat és a koszovói albánok között. Így ismét a NATO segítségére volt
szükség. A NATO-tagállamok nem álltak egységesen a katonai megoldás mögött.
Viszont az is világos volt, hogy diplomáciai megoldás nem születik. Milošević
közben már elkezdte végrehajtani a tervét: amennyi albán lakost lehet, ki akart
szorítani a tartományból.
Nagyszámú menekült érkezett a szomszédos országokba. Albánia és
Macedónia Európa legszegényebb államainak számítottak. Erőforrásaik rendkívül
limitáltak voltak és a küszöbön álló humanitárius katasztrófa a két állam stabilitását
is veszélyeztette. Macedóniát továbbá érzékenyen érintette a nagyszámú albán
népesség érkezése, hiszen a macedón-albán viszony sem volt éppen felhőtlen.
458

A Nyugat-Balkán elnevezést, amely egy új geopolitikai régiót jelöl, az EU alkotta meg 1998-ban a
bécsi európai csúcstalálkozón.
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A NATO-bombázás véget vetett Szerbia koszovói uralmának. 1999-től a
tartomány ENSZ igazgatás alá került, a biztonságért egy speciális NATO egység lett
felelős. Tízévi harc és diplomáciai próbálkozás után az Unió számára végre
világossá vált, hogy a régi keretek között működő KKBP nem alkalmas arra, hogy az
új kihívásoknak megfelelően tudjon reagálni. Bár magát a KKBP-t nem sikerült
közösségi szintre hozni, néhány pozitív változás azért történt.
A Preševo-völgyben kibontakozott konfliktus kezelése példaértékű volt az
Unió és a szerb kormányzat részéről. Mindkét fél számára világos volt, hogy ez a
válság a koszovói rendezés hiányosságaiból eredt és annak mintegy mellékterméke.
Azt is idejében megértették, hogy a válság könnyen továbbterjedhet és magával
ránthatja a szomszédos Macedóniát. Ezt megakadályozandó a szerb kormány
gyorsan és hatékonyan lépett fel. Az általuk kidolgozott program alapján sikerült a
válságot időben rendezni.
Macedóniának 2001-ben kellett szembenéznie a saját albán-ügyével. Az
ottani konfliktus rendezésében az EBESZ, az EU és a NATO is részt vett. A kezdeti
bizonytalanságot és egymást keresztező diplomáciai tárgyalásokat felváltotta az EUkoordinációja. A többszintű diplomácia valamint a különböző tárgyalási technikák
alkalmazása eredményeképpen az albán fegyvereseket leszerelték, a harcoknak véget
vetettek, és a két közösség között megkötött egyezmény alapot szolgáltatott a
megbékélésre. Ez természetesen nem jelenti azt, hogy az Ohridban aláírt
megállapodás

minden

pontja

a

gyakorlatban

maradéktalanul

megvalósult.

Macedónia továbbra sem stabil, mint ahogy nem az sem Koszovó sem BoszniaHercegovina.
A Nyugat-Balkán stabilizálása komplex feladat és egy hosszú folyamat
eredménye lesz. Az 1990-es évek konfliktuskezelési gyakorlata után a 2000-es évek
elején az Európai Unió a térség stabilizálása mellett döntött. Ez a folyamat három
részből áll:
1. modernizáció – azaz modern állami intézmények, civilszervezetek
felépítése, a jogállamiság kialakítása illetve az európai követelményekkel
harmonizáló jogrendszer kiépítése,
2. regionális együttműködés – kisebbség védelem, határokon átnyúló
együttműködés, szabadkereskedelmi övezet kialakítása, biztonságpolitikai
kérdések;
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3. Európai Uniós tagság – koppenhágai kritériumok alapján
A három rész megvalósításához az Unió 1999-ben kialakította az együttműködés
kereteit. Ez volt a Stabilizálási Egyezmény, mely széles nemzetközi összefogásra
épült. Az egyezménybe bevont szereplők feladata az volt, hogy felgyorsítsák a
demokrácia és a piacgazdaság kiépítését a nyugat-balkáni államokban.
2002-től a Stabilizálási Egyezményt háttérbe szorította a Stabilizálási és
Társulási Folyamat, amelyen keresztül az Unió szorosabb ellenőrzést gyakorol a
nyugat-balkáni államok felett. A koppenhágai kritériumok mellett az EU további
feltételeket szabott:
1. együttműködés a Hágai Nemzetközi Bírósággal (Horvátország, Szerbia,
Bosznia-Hercegovina)
2. Ohridi Keretegyezmény végrehajtása (Macedónia)
3. Koszovó végleges státuszára vonatkozó határozatok betartása (Szerbia,
Koszovó)
Ezután születtek meg a Stabilizálási és Társulási Szerződések, amelyekkel
szerződéses kapcsolat létesült az Európai Unió és a nyugat-balkáni államok között. A
szerződéseket „testre szabták”, azaz figyelembe vették az egyes országok speciális
helyzetét, és rögzítették, hogy az elbírálások egyéni eredmények alapján történik. A
nyugat-balkáni államok integrálásával befejeződhet Európa egységesülése és
megvalósulhat a II. világháború után kialakult igény: béke, biztonság gazdasági
prosperitás.
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1. Európai Uniós tagsági kérelmek:

Állam

Tagsági kérelem benyújtása

Törökország

1987. április 14.

Ciprus

1990. július 3.

Málta

1990. július 16.

Magyarország

1994. március 31.

Lengyelország

1994. április 5.

Románia

1995. június 22.

Szlovákia

1995. június 27.

Lettország

1995. október 13.

Észtország

1995. november 24.

Litvánia

1995. december 8.

Bulgária

1995. december 14.

Cseh Köztársaság

1996. január 17.

Szlovénia

1996. június 10.

Forrás: Enlargement of the European Union: A Historic Opportunity. European Communities 2003. p6.
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2. Európai Megállapodások:

Ország

Európai Megállapodás
aláírása

Európai Megállapodás
hatályba lép

Magyarország

1991 december

1994 február

Lengyelország

1991 december

1994 február

Bulgária

1993 március

1995 február

Cseh Köztársaság

1993 október

1995 február

Románia

1993 február

1995 február

Szlovákia

1993 október

1995 február

Észtország

1995 június

1998 február

Lettország

1995 június

1998 február

Litvánia

1995 június

1998 február

Szlovénia

1996 június

1998 február

Ország

Társulási Szerződés aláírása

Társulási Szerződés
hatályba lépése

Törökország

1963 szeptember

1964 december

Málta

1970 december

1971 április

Ciprus

1972 december

1973 június

Forrás: Enlargement of the European Union: A Historic Opportunity. European Communities 2003. p6.
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3. Koppenhágai kritériumok

I.

Politikai

A tagjelölt államnak stabil intézményrendszerrel kell rendelkeznie, melyek biztosítják a
demokráciát, a törvényességet, az emberi és kisebbségi jogokat.

II. Gazdasági
A tagjelölt államnak működő piacgazdasággal kell rendelkeznie, és képesnek kell lennie
az Unión belüli gazdasági versenyre.

III. Jogi
Képesnek kell lennie a tagságból adódó kötelezettségek teljesítésére, beleértve a
politikai, gazdasági és monetáris egyeséget.
Forrás: EU Enlargement: from six to fifteen and beyond.
http://europa.eu.int/comm/enlargement/links/index.htm 2004. május 2.
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4. A csatlakozási szerződés fejezetei
1.

Az áruk szabad mozgása

2.

A személyek szabad mozgása

3.

Szolgáltatások szabadsága

4.

A tőke szabad mozgása

5.

Társasági törvény

6.

Versenytörvény

7.

Mezőgazdaság

8.

Halászati politika

9.

Szállításpolitika

10.

Adópolitika

11.

Gazdasági és monetáris unió

12.

Statisztika

13.

Szociálpolitika

14.

Energiapolitika

15.

Iparpolitika

16.

Kis- és közepes vállalkozások

17.

Tudomány és kutatáspolitika

18.

Oktatás és képzés

19.

Telekommunikáció és információáramlás

20.

Kultúra és audiovizuális politika

21.

Regionális politika és koordinálása

22.

Környezetvédelem

23.

Fogyasztó és egészségvédelem

24.

Igazságszolgáltatás és belügy

25.

Vámunió

26.

Külkapcsolatok

27.

Közös kül- és biztonságpolitika

28.

Pénzügyi ellenőrzés

29.

Pénzügyi és költségvetési intézkedések

30.

Intézmények

31.

Egyéb
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5. A bővítés kronológiája
Év

Bővítés

1967 Törökország társulási szerződésre lép az Európai Közösségekkel
1970 Málta társulási szerződésre lép az Európai Közösségekkel
1972 Ciprus társulási szerződésre lép az Európai Közösségekkel
Norvégiában a népszavazás megbuktatta az ország csatlakozását az Európai
Közösségekhez
1973 A bővítés első köre: Dánia, Írország, az Egyesült Királyság
1981 A bővítés második köre: Görögország
1986 A bővítés harmadik köre: Spanyolország, Portugália
1987 Törökország benyújtotta csatlakozási kérelmét az Európai Közösségekhez
1988 Magyarország kereskedelmi és együttműködési szerződést kötött az EK-val
1989 A berlini fal leomlott
„Balti út” élőlánc Tallintól Rigán át Vilniuszig
PHARE-program kidolgozása
1991 Magyarország és Lengyelország Európai Együttműködési Szerződésre
lépett
Szlovénia kikiáltotta függetlenségét (június 26.)
Észtországot, Lettországot és Litvániát hivatalosan független államnak
ismerték el (augusztus 21)
1993 A Szovjetunió elismerte a balti államok függetlenségét (szeptember 4)
Csehszlovákia két független állammá bomlott szét (január 1): Cseh
Köztársaság, Szlovák Köztársaság
Az Európai Tanács elismerte a közép-kelet-európai államok jogát az
Unióhoz való csatlakozásra, amennyiben megfelelnek 3 kritériumnak:
• stabil intézmények, melyek biztosítják a törvényességet a demokráciát az
emberi és kisebbségi jogokat
• működő piacgazdaság
• átvenni a közösségi joganyagot
1994 Bulgária, Csehország, Szlovénia, Románia Európai Egyezményre léptek
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Az uniós államok megegyeztek az előcsatlakozási stratégiában
Magyarország uniós tagságért folyamodott
Lengyelország uniós tagságért folyamodott
Norvégiában a második népszavazáson is megbukott az uniós csatlakozás
1995
Litvánia, Lettország és Észtország Európai Egyezményre léptek
Románia, Szlovákia, Lettország, Észtország, Litvánia Bulgária tagságért
folyamodott
A bővítés negyedik köre: Ausztria, Finnország, Svédország
1996
Szlovénia Európai Egyezményre lépett
Csehország és Szlovénia uniós tagságért folyamodtak
1997
A Tanács egyezségre jutott a tárgyalási startégiákat illetően
Az Európai Bizottság nyilvánosságra hozta az Agenda 2000-t, amelyben a
bővítés pénzügyi alapját határozta meg
A luxemburgi európai csúcson megegyeztek a csatlakozás folyamatáról
1998
Megkezdődtek a csatlakozási tárgyalások Magyarországgal,
Lengyelországgal, Észtországgal, Csehországgal és Ciprussal
A Bizottság kiadta első éves értékelését
1999
Csatlakozási tárgyalások kezdődtek Romániával, Szlovákiával,
Lettországgal, Litvániával, Bulgáriával és Máltával
A berlini európai csúcson elfogadták az Agenda 2000-t, ezzel lefektették a
csatlakozás keretét 2006-ig
2000
Az Európai Bizottság azt javasolta, hogy fogadják el Törökországot
tagjelölt államnak, és dolgozzák ki a csatlakozási tárgyalások menetrendjét
Az Európai Tanács elfogadta a Nizzai Szerződést, mely alapvető
változásokat hozott a korábbi szerződésekhez képest, lehetővé téve a további
bővítést
A Nizzai Szegződés meghatározza az európai biztosok létszámát, a
szavazatokat a Miniszterek Tanácsában, és a parlamenti helyek számát a
bővítés után
2001
A gőteborgi európai csúcson meghatározták, hogy 2002 végéig meg kell
születni a tárgyalási konklúzióknak
A laekeni európai csúcson javasolták, hogy mely államok fejezik be a
tárgyalásokat 2002 végéig
2002
Az Európai Bizottság ajánlásai alapján a következő államokkal fejezték be
a tárgyalásokat: Ciprus, Csehország, Észtország, Magyarország, Lettország,
Litvánia, Málta, Lengyelország, Szlovákia, Szlovénia
A brüsszeli csúcs jóváhagyta a Bizottság ajánlásait
A csatlakozási szerződéseket megkööttték az első tíz állammal a
koppenhágai európai tanáccsal
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2003
Hatályba lép a Nizzai Szerződés
Ciprus, Csehország, Észtország, Lengyelország, Lettország, Litvánia,
Málta, Magyarország, Szlovákia, Szlovénia aláírták a csatlakozási
2004 szerződést
Ciprus, Csehország, Észtország, Lengyelország, Lettország, Litvánia,
Málta, Magyarország, Szlovákia, Szlovénia EU-tagállamok lettek, és
megrendezték az első európai választásokat a többi 15 tagállammal együtt
Rómában aláírták az Alkotmány-szerződést
A Bizottság javasolta, hogy zárják le a csatlakozási tárgyalásokat
Bulgáriával és Romániával
A brüsszeli európai tanácson befejezettnek nyilvánították a tárgyalásokat
Bulgáriával és Romániával
A Bizottság javasolta, hogy kezdjenek csatlakozási tárgyalásokat
Törökországgal
Az Európai Tanács úgy határozott, hogy Törökországgal 2005. október 32005 án kezdik meg a csatlakozási tárgyalásokat
Bulgária és Románia aláírták a csatlakozási szerződést
Megkezdődtek a csatlakozási tárgyalások Horvátországgal és
Törökországgal
Decemberben Macedónia tagjelölt ország lett
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6. Az Európai Megállpodások valamint az Stabilizálási és
Társulási Megállapodások fejezetei

Európai Megállapodások
I.
II.
III.
IV.

Alapelvek
Politikai párbeszéd
Áruk szabad mozgása
Munkaerőáramlás,

V.

vállalatalapítás, szolgáltatás
Pénzügyek, tőke,

Stabilizálási és Társulási
Megállapodások
I.
II.
III.
IV.
V

versenyszabályok
VI.
VII.
VIII.
IX.
XI.

Gazdasági együttműködés
Illegális tevékenységek
Kulturális együttműködés
Pénzügyi együttműködés
Intézményi és általános
rendelkezések
126-132§

Alapelvek
Politikai párbeszéd
Regionális együttműködés
Áruk szabad mozgása
Munkaerőáramlás,
vállalatalapítás, szolgáltatások,

VI.
VII.
VIII.
IX.
X.

tőke.
Jogharmonizáció, törvények
végrehajtása, versenyszabályok
Bel- és igazságügy
Együttműködési politikák
Pénzügyi együttműködés
Intézmények, általános és
befejező rendelkezések
130-137§
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7. Szemelvények

STABILIZÁLÁSI ÉS TÁRSULÁSI SZERZŐDÉS EGYFELŐL AZ EURÓPAI
KÖZÖSSÉGEK ÉS A TAGÁLLAMOK, MÁSFEFŐL AZ ALBÁN KÖZTÁRSASÁG
KÖZÖTT

I. Cikkely

1. Társult viszony jön létre ehelyütt egyfelől a Közösség és a tagállamok,
másfelől az Albán Köztársaság között.
2. A társulás céljai:
– támogatni Albánia erőfeszítését a demokrácia erősítése és a törvényesség
biztosítására;
– hozzá járulni a politikai, gazdasági és intézményi stabilizáláshoz Albániában,
valamint a regionális stabilitáshoz;
– megfelelő keretet biztosítani a politikai párbeszédhez, hozzásegíteni a feleket
a közelebbi politikai kapcsolatok kifejlesztéséhez;
– támogatni Albánia erőfeszítéseit, hogy kifejlessze gazdasági és nemzetközi
kapcsolatait, és közelítse jogrendszerét a Közösségéhez;
– támogatni Albánia erőfeszítéseit, hogy megvalósítsa az átmenetet a működő
piacgazdaságra, elősegíteni a harmonikus gazdasági kapcsolatokat és fokozatosan
kifejleszteni a szabadkereskedelmi térséget Albánia és a Közösség között;
– elősegíteni a regionális együttműködést a szerződés által lefedett valamennyi
területen.
Forrás: http://europa.eu.int/eur-lex/en/lif/dat/1994/en_294A1231_25.html 2006. október 16.
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OHRIDI KERETEGYEZMÉNY

2001. augusztus 13.
Az alábbi pontok egy kölcsönösen elfogadott keretet tartalmaznak a macedón
demokrácia biztosítása érdekében és lehetővé teszik, hogy egy közelebbi és integráltabb
kapcsolat fejlődjön ki a Macedón Köztársaság és az euro-atlanti közösség között. Ez a
keretegyezmény elősegíti a a civil társadalom békés és harmonikus fejlődését
tiszteletben tartva az etnikai identitást és valamennyi macedón polgár érdekét.
1. Alapelvek

1.1. Az erőszak alkalmazását politikai célok elérése érdekében teljesen és
feltétel nélkül visszautasítják. Kizárólag békés megoldás biztosíthatja a stabil és
demokratikus jövőt Macedóniában.
1.2. Macedónia szuverenitása és területi integritása, valamint az állam egységes
karaktere sérthetetlen és meg kell őrizni. Az etnikai kérdéseket nem lehet területi alapon
megválaszolni
1.3. A macedón társadalom multietnikai karakterét meg kell őrizni és a
közéletben tükrözni kell.
1.4. Egy modern demokratikus állam a maga természetes fejlődési és érési
folyamatában folyamatosan biztosítania kell, hogy az alkotmány teljesen elégítse ki
valamennyi polgár szükségleteit és összhangban legyen a legmagasabb nemzetközi
standardokkal, melyek folyamatosan fejlődnek.
1.5. A helyi önkormányzatiság kifejlesztése alapvetően fontos azért, hogy
ösztönözzék az állampolgárokat arra, hogy vegyenek részt a demokráciában és
elősegítsék a közösségek identitásának tiszteletben tartását.
2. Az ellenségeskedés befejezése

2.1. A Felek hangsúlyozzák a 2001.július 5-i elkötelezettség fontosságát. Az
ellenségeskedéseket teljes mértékben befejezik, az albánok önként lefegyverezik és
feloszlatják a fegyveres csoportokat. Méltányolják, hogy a NATO döntése, mely szerint
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segítséget nyújtanak ezen a területen, megköveteli egy általános, feltétel nélküli
többféle megoldást lehetővé tevő tűzszüneti megállapodás létrehozását az állam
problémájának politikai megoldására, a fegyveres csoportok világos elkötelezettsége az
önkéntes lefegyverzésére, és a felek által azon feltételek és korlátozások elfogadása,
melyek alapján a NATO erők működni fognak.
3. A decentralizált kormányzat kidolgozása

3.1. Az önkormányzati törvény javított változatát kell elfogadni, mely biztosítja
a választott helyi tisztségviselők hatalmát és jelentősen megnöveli kompetenciájukat
összhangban az Alkotmánnyal (melyet az A mellékletben módosítanak), és az Európai
Önkormányzati Kartával, tükrözve az Európai Unió szubszidiaritásra vonatkozó elvét.
Kiemelt hatáskör vonatkozik a közszolgáltatásokra, a város és vidékfejlesztésre, a
környezetvédelemre, a helyi gazdasági fejlesztésre, a kultúrára, a helyi finanszírozásra,
az oktatásra, a társadalombiztosításra és az egészségügyre. A helyi önkormányzatok
finanszírozásáról szóló törvényt kell elfogadni, mely biztosítja a megfelelő
finanszírozást annak érdekében, hogy teljesíthessék kötelezettségeiket.
3.2. A törvényhatóságok határait a népszámlálást követően, melyet a
nemzetközi közösség felügyel s melynek 2001 végéig meg kell történnie, egy éven
belül módosítani kell. A törvényhatóságok határainak módosítása helyi és a nemzeti
hatóságoknak kell megvalósítania nemzetközi részvétellel.
3.3. Annak érdekében, hogy biztosítsák, hogy a rendfenntartó erők tisztában
vannak és fogékonyak a helyi lakosság szükségleteire és érdekeire, a helyi
rendőrfőnököket a városi tanácsok választják a belügyminiszter által javasolt személyek
listájáról, és akik rendszeres kapcsolatot tartanak a tanácsokkal. A belügyminiszter joga
a rendőrfőnökök elmozdítása a törvény értelmében.
4. Diszkrimináció ellenes és egyenlő képviselet

4.1. A diszkrimináció ellenesség és az egyen képviselet törvényszerinti elvét
teljes mértékben tiszteletben kell tartani. Ezt az elvek kell alkalmazni különös
tekintettel az államigazgatásban és az állami vállalkozásoknál történő alkalmazásoknál
és az üzleti fejlesztések állami támogatásánál.
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4.2. Azok a törvények, amelyek a közszférában történő munkavállalást
szabályozzák, olyan intézkedéseket fognak tartalmazni, amelyek biztosítják a
közösségek egyenlő képviseletét minden központi és helyi intézménynél és azok
minden szintű képviseleténél, miközben tiszteletben tartják a hozzáértést és az
integritást, mely az államigazgatást jellemzi. A hatóságok lépéseket tesznek arra, hogy
kijavítsák a jelenlegi eltéréseket az államigazgatásban, különös tekintettel az
alulreprezentált közösségek munkavállalására. Külön figyelmet kell fordítani arra, hogy
a rendfenntartó erőknél a munkavállalók összetétele tükrözze a macedón népesség
összetételét, ahogy arról a C melléklet rendelkezik.
4.3. Az Alkotmánybíróságban a bírák egy harmadát a Gyűlés választja
egyszerű többséggel, ahol többségben kell lennie a nem macedón közösséghez tartozó
képviselők szavazatainak. Ezt az eljárást kell alkalmazni az Ombudsman (Főügyész) és
a Bírói Tanács három tagjának megválasztásánál.
5. Különleges parlamenti ügyrendi szabályzat

5.1. Központi szinten, bizonyos alkotmánymódosításokat – az A mellékletnek
és az Önkormányzatokról szóló törvénynek megfelelően – csak kétharmados többséggel
lehet elfogadni, melynek esetében többségben kell lennie a nem macedón közösséghez
tartozó képviselőknek.
5.2.

Azokat

a

törvényeket,

amelyeknek

közvetlen

hatásuk

van

a

nyelvhasználatra, az oktatásra, a személyi iratokra, a szimbólumok használatára, a helyi
költségvetésre, Szkopje városára, a törvényhatóságok határaira, többségi szavazással
kell elfogadni, amelyben többségben kell lennie a nem macedón közösséghez tartozó
képviselők szavazatainak.
6. Oktatás és nyelvhasználat

6.1. Tekintettel az általános és középfokú oktatásra, az oktatást a tanulók
anyanyelvén kell folytatni, ugyanakkor egységes szabályokat alkalmaznak a felsőfokú
programokban Macedónia szerte.
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6.2. Különleges megállapodás alapján, állami támogatást kell biztosítani az
egyetemi szintű oktatásban azoknak a nyelveknek, amelyeket Macedónia népességének
legalább 20 %-a beszéli.
6.3. A pozitív diszkrimináció elvét kell alkalmazni az állami egyetemi
felvételinél azon jelentkezők esetében, akik nem a többségben lévő közösséghez
tartoznak, egészen addig, amig a felvétel nem tükrözi Macedónia népességének
összetételét.
6.4. Macedóniában és a nemzetközi kapcsolatokban a hivatalos nyelv a
macedón.
6.5. Bármely más nyelv, amelyet a lakosság 20%-a beszél, szintén hivatalos. A
Macedón Köztársaság szerveinél a nem macedóni is lehet használni a törvény
értelmében, ahogy azt a B mellékletben részletesen kidolgozták. Bármely személy, aki
egy önkormányzatisággal rendelkező helyen él, ahol a lakosság legalább 20 %-a beszél
nem macedón nyelven, bármely hivatalos nyelvet használhatja a központi kormányzat a
törvényhatóságért felelős regionális hivatalaiban, a hivatal a az illető nyelvet és a
macedónt használja. Bármely személy bármely hivatalos nyelvet használhatja a
központi kormányzat fő hivatalaival, mely az adott nyelven és macedónul válaszol.
6.6.

Tekintetbe

véve

a

helyi

önkormányzatiságot,

azokban

a

törvényhatóságokban, ahol egy közösség a lakosság 20%-t adja, annak a közösségnek a
nyelvét hivatalos nyelvként kell használni a macedón mellett. Azokra a nyelvekre
vonatkozóan, amelyeket a törvényhatóságon belül a lakosság kevesebb mint 20%-a
beszéli, a helyi hatóságok eldönthetik, hogy használják-e a közintézményekben.
6.7. Bűntető és polgári ügyekben bármely szinten, a vádlottnak vagy bármely
félnek joga van állami költségvetésből finanszírozott tolmácsoláshoz a bírósági eljárás
során, illetve a dokumentumok fordításához az Európa Tanács dokumentumainak
megfelelően.
6.8. A törvény értelmében, bármely polgár, aki nem a macedónt használja
hivatalos nyelvként, hivatalos iratait az adott nyelven és macedónul is ki kell bocsátani.
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7. Az identitás kifejezése

7.1. Tekintettel a jelképekre, a Macedón Köztársaság jelképe mellett, a helyi
hatóságok szabadon kihelyezhetik a középületek homlokzatára a törvényhatóságban
többségben lévő nemzeti közösség jelképeit, miközben betartják a nemzetközi
szabályokat és használatot.
8. Végrehajtás

8.1. Az A mellékletbe foglalt alkotmánymódosításokat haladéktalanul a Gyűlés
elé kell terjeszteni. A Felek valamennyi intézkedést megteszik annak érdekében, hogy a
keretegyezmény aláírásától számított 45 napon belül biztosítsák a módosítások
elfogadását.
8.2. A B mellékletben megfogalmazott törvényhozási módosításokat az itt
meghatározott menetrend alapján fogják elfogadni.
8.3. A Felek felkérik a nemzetközi közösséget, hogy a lehető legrövidebb időn
belül

összehívják

a nemzetközi

donorokat egy megbeszélésre,

mely főleg

makrofinanciális segítséggel; a keretegyezmény végrehajtásához szükséges pénzügyi
intézkedésekről döntene, beleértve az önkormányzatiság erősítéséhez szükséges
intézkedéseket is; a háború sújtotta területet rehabilitálásával és újjáépítésével
foglalkozna.
9. Mellékletek

Az alábbi mellékletek nélkülözhetetlen részei jelen keretegyezménynek:
A. Alkotmánymódosítások
B. Törvénykezési változtatások
C. Végrehajtás és bizalomépítő intézkedések
10. Záró rendelkezések

10.1. A szerződés az aláírásával lép hatályba.
10.2. A szerződés angol nyelvű változata az egyetlen hiteles változat.
10.3. A szerződést Borisz Trajkovszki elnök védnöksége alatt kötötték.
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Kelt: Szkopje, 2001. augusztus 13-án, angol nyelven.
Forrás: http://faq-makedonia.org/politics/framework_agreement.pdf

2007. április 16.

RAMBOUILLET EGYEZMÉNY
IDEIGLENES MEGEGYEZÉS A BÉKE ÉS ÖNKORMÁNYZATISÁG
MEGTEREMTÉSE ÉRDEKÉBEN KOSZOVÓBAN

…
I. cikkely: A koszovói demokratikus önkormányzatiság alapelvei

1. Koszovó demokratikusan igazgatja önmagát a törvényhozói, végrehajtói,
bírói és egyéb itt meghatározott szervein keresztül. Koszovó szervei és intézményei
jelen szerződés szellemében gyakorolják hatalmukat.
2. Koszovó valamennyi hatósága teljes mértékben tiszteletben tartja az emberi
jogokat, a demokráciát és a polgárok valamint a nemzeti közösségek egyenlőségét.
3. A Jugoszláv Szövetségi Köztársaság az alábbi területeken rendelkezik
kompetenciával Koszovóban: (a) területi integritás, (b) közös piac fenntartása a
Jugoszláv Szövetségi Köztársaságon belül, mely oly módon működik, hogy ne
diszkriminálja Koszovót, (c) monetáris politika, (d) védelem, (e) külpolitika, (f)
vámügyek, (g) szövetségi adózás, (h) szövetségi választások, (i) egyéb a jelen
szerződésben meghatározott területek.
4.

A

Szerb

Köztársaság

rendelkezik

hatáskörrel

Koszovóban

jelen

megállapodás szellemében, mely magában foglalja a köztársasági választásokat is.
5. Koszovó polgárai közreműködhetnek olyan területeken, amelyen a Jugoszláv
Szövetségi Köztársaság és a Szerb Köztársaság illetékességi joggal bír a megfelelő
intézményekben való képviseleten keresztül, előítéletek nélkül a koszovói hatóságok
illetékességének gyakorlására, ahogy jelen szerződés azt meghatározza.
6. Koszovóra való tekintettel:
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(a) Koszovó határai nem változnak;
(b) A rendfenntartó és biztonsági erők alkalmazása és felhasználása jelen
szerződés 2. és 7. fejezetei alapján történik; és
(c) Koszovónak jogában áll úgy külkapcsolatokat létesíteni saját hatáskörén
belül, ahogy azt a tagköztársaságok megtehetik a Jugoszláv Szövetségi Köztársaság
alkotmányának 7. cikkelye szerint.
7. Nem lehet összeütközés a koszovói polgárok és nemzeti közösségek jogaival
azért, hogy a Szerb Köztársaság megfelelő intézményeihez forduljanak az alábbi
célokból:
(a) iskolai tantervek kidolgozása és osztályok megszervezése;
(b) szociális juttatási programokban való részvétel, úgy mint háborús
veteránokról, nyugdíjasokról és rokkantakról való gondoskodás; és
(c) egyéb önkéntes alapon nyújtott szolgáltatás, feltéve ha ezek a szolgáltatások
nem kapcsolódnak jelen szerződés 2. és 7. fejezeteinek rendfenntartói és biztonsági
ügyeikhez, és minden Koszovóban szolgált alkalmazott jelen cikkely értelmében
fegyver nélküli szolgálatot teljesít egy koszovói nemzeti közösség meghívására.
A Köztársaságnak jogában áll adót vagy illetéket kivetni azokra a polgárokra,
akik jelen cikkely értelmében alkalmazást igényelnek, mivel szükséges támogatni az
ilyen szolgáltatásokat.
8. A koszovói helyi önkormányzat területi alapegysége a közösség. Minden
olyan kötelezettség Koszovóban, melyet nem állapítottak meg másként, a közösségeket
illeti.
9. valamennyi jelöltnek, akik kijelölt, választható vagy egyéb közszolgálati
hivatalra jelentkezte, és minden tisztviselőnek, az alábbi szempontoknak kell
megfelelnie a koszovói demokratikus önkormányzatiság védelme és elősegítése
érdekében:
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(a) Az a személy, akit a Nemzetközi Jugoszlávia Bíróság elítélt vagy
megvádolt, vagy aki nem jelent meg a Bíróság előtt, nem jelöltetheti magát vagy
viselhet hivatalt; és
(b) Minden jelölt és tisztségviselő köteles tartózkodni az erőszak, mint eszköz
alkalmazásától politikai céljai eléréséhez; korábbi politikai vagy ellenállási tevékenység
nem lehet kizáró ok hivatal viseléséhez Koszovóban.

Forrás: http://www.state.gov/www/regions/eur/ksvo_rambouillet_text.html 2007. április 16.
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DAYTONI BÉKESZERZŐDÉS
ÁLTALÁNOS KERETEGYEZMÉNY A BÉKE MEGTEREMTÉSÉRE BOSZNIAHERCEGOVINÁBAN

Bosznia-Hercegovina Köztársaság, a Horvát Köztársaság és a Jugoszláv
Szövetségi Köztársaság (továbbiakban Felek),
Felismerve az átfogó rendezésre való igényt, mely arra irányul, hogy véget
vessenek a régióban a tragikus konfliktusnak,
Óhajtva a hozzájárulást a cél eléréséig és elősegíteni a tartós békét és stabilitást,
Megerősítve az elkötelezettséget az 1995. szeptember 8-i

Kölcsönösen

Megállapodott Alapelvekhez, az 1995. szeptember 26-i Újabb Kölcsönösen
Megállapodott Alapelvekhez, és az 1995. szeptember 14-i és október 5-i tűzszüneti
egyezményekhez,
Figyelembe véve az 1995. augusztus 29-i megegyezést, amely felhatalmazta a
Jugoszláv Szövetségi Köztársaság delegációját, hogy a Boszniai Szerb Köztársaság
részéről aláírja a béketerv rá vonatkozó részét azzal a kitétellel, hogy pontosan és
következetesen végrehajtja a megállapodást
Az alábbiakban egyeztek meg:
I. Cikkely
A Felek egymás közötti viszonyukat az ENSZ Alapokmánya, a Helszinki
Záróokmány és az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet egyéb
dokumentumaiban rögzített elvek szerint irányítják. A Felek teljes mértékben
tiszteletben tartják egymás szuverén egyenjogúságát, vitáikat békés eszközökkel
rendezik, és tartózkodnak minden olyan tevékenységtől, mint a fenyegetés, erőszak
alkalmazása,

mely

ellentétes

Bosznia-Hercegovina

vagy

más

állam

területi

integritásával vagy politikai függetlenségével.
II. Cikkely

A Felek üdvözlik és helyeslik azokat az intézkedéseket, melyek a
békeszerződés katonai valamint a regionális stabilizálás aspektusára vonatkoznak,
ahogy azt az 1-A és 1-B Mellékletekben megfogalmazták. A Felek teljes mértékben
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tiszteletben tartják és elősegítik az 1-A Mellékletben foglaltak végrehajtását, és teljes
mértékben eleget tesznek az 1-B Mellékletben megfogalmazottakkal.
III. Cikkely

A Felek üdvözlik és helyeslik a 2.

Mellékletben foglalt intézkedéseket,

amelyek a két entitás, Bosznia-Hercegovina Föderációja és a Boszniai Szerb
Köztársaság, közötti határvonalra vonatkoznak. A Felek teljes mértékben tiszteletben
tartják és elősegítik a fent leírt kötelezettségek teljesítését.
IV. Cikkely

A Felek üdvözlik és helyeslik a 3. Mellékletben foglalt bosznia-hercegovinai
választási programot. A Felek teljes mértékben tiszteletben tartják és támogatják a
program végrehajtását.
V. Cikkely

A Felek üdvözlik és támogatják a 4. Mellékletben megfogalmazott
intézkedéseket, amelyek Bosznia-Hercegovina alkotmányára vonatkoznak. A Felek
teljes mértékben tiszteletben tartják és támogatják a program végrehajtását.
VI. Cikkely

A Felek üdvözlik és támogatják a választott bíróság, az Emberi Jogi
Bizottság, a Menekült és Hontalan Személyek Bizottsága, a Nemzeti Emlékek
Megóvása Bizottság és Bosznia-Hercegovina Köztestületeinek felállítását, ahogyan
erről az 5-9. Mellékletek rendelkeznek. A Felek teljes mértékben tiszteletben tartják és
elősegítik a fent leírt kötelezettségek teljesítését.
VII. Cikkely

Felismerve azt a tényt, hogy az emberi jogok tiszteletben tartása, a menekültek
és hontalanok védelme különösen fontos a tartós béke elérése érdekében, a Felek
megegyeznek és teljes mértékben eleget tesznek a 6. Melléklet Első Fejezetének
emberi jogokra vonatkozó rendelkezéseit, valamint a 7. Melléklet Első Fejezetének
rendelkezéseit, melyek a menekültekre és a hontalan személyekre vonatkoznak.
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VIII. Cikkely

A Felek üdvözlik és támogatják a békeszerződés végrehajtását, különös
tekintettel a polgári rendelkezésekre a 10. Mellékletnek megfelelően, és a 11.
Mellékletben foglalt nemzetközi rendfenntartó erőkre vonatkozó rendelkezéseket. A
Felek teljes mértékben tiszteletben tartják és elősegítik a fent leírt kötelezettségek
teljesítését.
IX. Cikkely

A

Felek

teljes

mértékben

együttműködnek

valamennyi

entitással

a

békeszerződés végrehajtásában, ahogy azt a mellékletek vagy az ENSZ BT
meghatározzák, valamennyi Fél elkötelezettségének megfelelően együttműködnek a
háborús bűnök vagy egyéb a nemzetközi humanitárius törvények elleni erőszak
kivizsgálásában és a bűnösök bíróság elé állításában
X. Cikkely

A Jugoszláv Szövetségi Köztársaság és Bosznia-Hercegovina Köztársasága
szuverén független államnak

ismerik el egymást nemzetközi határaikon belül. A

kölcsönös elismerés további aspektusairól későbbi tárgyalásokon döntenek.
XI. Cikkely

Jelen szerződés az aláírásával lép életbe.
Kelt: Párizs, 1995. november 25-én. A bosnyák, horvát, szerb és angol,
szövegek egyaránt hivatalosak.
Bosznia-Hercegovina
Horvát Köztársaság
Jugoszláv Szövetségi Köztársaság
Jelen vannak:
Európai Unió Különleges Tárgyalója
Francia Köztársaság
Német Szövetségi Köztársaság
Orosz Föderáció
Egyesült Királyság
Egyesült Államok
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Forrás: http://www.yale.edu/lawweb/avalon/intdip/bosnia/day10.htm 2007. április 16.
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A ZÁGRÁBI CSÚCSTALÁLKOZÓ ZÁRÓ NYILATKOZATA

2000. november 24.

1. Mi, az Európai Unió, Albánia, Volt Jugoszlávia Macedón
Tagköztársasága, Bosznia-Hercegovina, Horvátország és a Jugoszláv Szövetségi
Köztársaság állam- és kormányfői, valamint Szlovénia külügyminisztere, az Európai
Bizottság Elnöke, a Kül- és Biztonságpolitika Fő Képviselője jelenlétében, az ENSZ
Főtitkár Különmegbízottja, az Európai Unió Különmegbízottja a Délkelet-Európai
Stabilitási Egyezmény részéről és Bosznia-Hercegovina Fő képviselője,
megbeszélésre gyűltünk össze Zágrábban akkor, amikor a régióban demokrácia
diadalra jutni látszik.
A köztársasági elnöki valamint a parlamenti választásokat követően a 2000.
év demokratikus változásokkal kezdődött Horvátországban. A szeptember 24-i
választásokon ez a demokratikus erők győzelmével folytatódott a Jugoszláv
Szövetségi Köztársaságban. Ez a folyamat valamennyi a régióban lévő állam
érdekeit szolgálja és új távlatokat ígér számukra.
2. Az utóbbi idők történelmi változásai utat nyitottak a regionális
megbékélés és együttműködés előtt. A régió valamennyi állama számára lehetővé
vált, hogy új kapcsolatokat létesítsenek, valamennyiük hasznára, a régió és az egész
európai kontinens stabilitása érdekében. Új lendületet kapott a vitás kérdések
megtárgyalásán alapuló jószomszédi politika, mely tiszteletben tartja a kisebbségek
jogait, a nemzetközi követelményeket, beleértve az ICTY-t is, a menekült és hontalan
személyek számára szóló tartós megoldást és az országok nemzetközi határait.
Erősítik a regionális biztonságot és elősegítik az érintett államok által folytatott
regionális fegyverzetellenőrzési és csökkentési tárgyalások befejezését, ahogy azt a
daytoni egyezmény előírja.
Szeretnénk kiemelni a Stabilitási Paktum értékes hozzájárulását a reformok
végrehajtására, gazdasági fejlődéséhez és a regionális biztonság és együttműködés
erősítéséhez. Az Európai Unió volt a Stabilitási Egyezmény kezdeményezője és
munkáját vezető erőként folytatni fogja.
Az a célunk, hogy egy második Regionális Finanszírozási Konferenciát
szervezünk, amelyen az érintett államoknak be kell mutatniuk a gazdasági újjáépítési
és reformprogramjaikat.
3. A továbbiakban az öt érintett állam állam- és kormányfője regionális
együttműködési konferenciát hív életre a politikai párbeszéd, a regionális
szabadkereskedelmi tér és szoros együttműködés érdekében az igazság- és belügy
területén, különös tekintettel az igazságügy erősítésére a szervezett bűnözés,
pénzmosás, korrupció illegális bevándorlás, ember csempészet és a csempészet
egyéb formái elleni harcra. Ezeket az egyezményeket beépítik a stabilizálási és
társulási megállapodásokba, mivel azokat az Európai Unióval kötik. Az érintett öt
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álla állam- és kormányfői kinyilvánították a rendőrtisztek és állami alkalmazottak
képzésének, és a határvédelem erősítésének fontosságát.
Az Európai Unióhoz való közelítés egymás mellett történik a regionális
fejlődési folyamattal. Számos a partnerektől származó kezdeményezés segíti ezt a
célt. Ennélfogva prioritás kérdése a regionális együttműködés fejlesztése, melyet
speciális projektekhez kell kötni, mint például a hajózás helyreállítása a Dunán.
Ennek értelmében mi megelégedéssel vesszük tudomásul, hogy az Adria és Ión
Tanács rendkívüli ülésre gyűlt össze Zágrábban ma délelőtt, amelyen részt vesz az
Európai Bizottság Elnöke is.
Az Európai Unió megelégedettséggel veszi tudomásul a Jugoszláv
Szövetségi Köztársaság első lépést az utódállamok kérdésének tisztázása érdekében,
és sürgeti az érintett feleket, hogy folytassák a tárgyalásokat. Üdvözölték a
diplomáciai kapcsolatok gyors felvételét a régió állami között.
4. Ebben az összefüggésben az út nyitva áll a régió államai előtt, hogy
közelítsenek az Európai Unióhoz a stabilizálási és társulási folyamat részeként.
Az Európai Unió megerősíti szándékát, hogy hozzájárul a demokrácia
konszolidálásához, és hatékony segítséget nyújt a megbékélési folyamatnak és az
érintett államok közötti együttműködésnek. Újra megerősíti a stabilizálási és
társulási folyamatban részvevő államok számára az európai perspektívát és a
lehetséges tagjelölti státuszt a feirai konklúzió alapján.
A stabilizálási és társulási folyamat az Uniónak az öt érintett állammal
folyatott politikájának középpontjában áll. Figyelembe veszi minden egyes állam
helyzetét és az 1997. április 29-i Tanácsi feltételek betartásán alapul, mely a
demokrácia, a gazdasági és intézményi reformokra vonatkozik. Ezen feltételek
alapján az Unió egyénre szabott megközelítést javasolt minden egyes állam számára,
mely a Mellékletbe található.
A csatlakozás lehetőségét az Európai Unió Szerződése alapján ajánlják fel,
figyelembe véve az 1993. júniusi Koppenhágai Európai Tanácson megfogalmazott
kritériumokat, és a stabilizálási és társulási szerződések végrehajtását, különös
tekintettel a regionális együttműködésre.
Az Európai Unió rövid időn belül közösségi segélyprogramot fog indítani
azon országok számára, akik részt vesznek a stabilizálási és társulási folyamatban,
melynek neve CARDS lesz (Community Assisstance for Reconstruction,
Democratization and Stabilization; Közösségi Segély az Újjáépítésre,
Demokratizálásra és Stabilizálásra).
Ez az új közösségi eszközt Albánia, Volt Jugoszlávia Macedón
Tagköztársasága, Bosznia-Hercegovina, Horvátország és a Jugoszláv Szövetségi
Köztársaság kapja, 4.65 milliárd eurót 2000-2006 között. Ez kíséri és támogatja a
demokratikus, gazdasági és intézményi reformokat az öt érintett országban.
Az Unió végrehajtja és ki fogja terjeszteni az aszimmetrikus kereskedelmi
preferenciákat az öt érintett államra, mely a közösségi piacra jutást segíti elő az ipari
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és mezőgazdasági termékek számára azért hogy segítsen beindítani a gazdaságot
azáltal, hogy ösztönzi az exportot. Az Unió felkéri az öt államot arra, hogy
folytassák a reformokat azért, hogy maximális haszonra tegyenek szert a
kereskedelemben ezen intézkedések bevezetésével. A cél az, hogy kiegyensúlyozott
szabad kereskedelmet produkáljanak ezen államok és az Európai Unió között
összhangban a Világkereskedelmi Szervezet szabályaival.
Forrás: http://www.mvpei.hr/summit/001124_deklaracija_eng.html 2007. április 16.
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THESSZALONIKI NAPIRENDI PONTOK NYUGAT-BALKÁN
SZÁMÁRA: AZ EURÓPAI INTEGRÁCIÓ FELÉ VEZETŐ ÚT

A koppenhágai Európai Tanács 2002 decemberében megerősítette az
európai perspektívát a nyugat-balkáni potenciális tagjelölt államok számára, és
aláhúzta elkötelezettségét, hogy támogatja erőfeszítéseiket az Európai Unióhoz
való közeledésben. Az Európai Tanács 2003 márciusában megismételte, hogy a
Nyugat-Balkán jövője az Európai Unió keretében létezik és biztosította az Unió
elkötelezettségéről, hogy támogatja a régió országainak erőfeszítéseit a
demokrácia, a stabilitás konszolidálásában és elősegíti azok gazdasági
fejlesztését.
A Nyugat-Balkán és a jövőbeni integrációra való felkészítés támogatása
különösen fontos az Európai Unió számára. A Balkán szerves része kell hogy
legyen az egyesült Európának. Az éppen folyamatban lévő bővítés és az Athéni
Szerződés aláírása 2003 áprilisában inspirálnia és ösztönöznie kell a nyugatbalkáni államokat arra, hogy ugyanazt a reformtervet kövessék és fokozzák
erőfeszítéseiket ebben az irányban.
Az elmúlt négy év alatt az Európai Unió Stabilizálási és Társulási
politikája sokban hozzájárult a régióban tapasztalható fejlődéshez a stabilitás
támogatásában és a térség felzárkóztatásában. Most erősíteni és frissíteni kell a
bővítésből származó elemeket annak érdekében, hogy jobban megfeleljenek az új
kihívásoknak ahogy az országok a stabilizálási és újjáépítési szintről tovább
lépnek a fenntartható fejlődés, a társulás és az európai struktúrákba való
beilleszkedés felé. Ezért az Unió így felfrissítettet a Stabilizálási és Társulási
politikája, melybe beletartoznak a stabilizálási és társulási szerződések, fogja
alkotni a keretet a nyugat-balkáni államok európai irányában.
Az Európai Unió felhívja a figyelmet a Bizottság második éves Stabilitási
és Társulási Előmeneteli Jelentésére, mely pontosan tükrözi mind az elért
eredményeket és fennmaradt problémákat, mind a nyugat-balkáni államok előtt
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álló kihívásokat. Ajánlásaiknak, melyeket a Tanács teljes mértékben jóváhagyott,
útmutatásul kell szolgálnia a további reformok számára.
Az Európai Unió hangsúlyozza, hogy a nyugat-balkáni államok
továbbhaladása az Unió felé a saját kezükben fekszik és az egyes államok a
reformok végrehajtásában ily módon az 1993-as koppenhágai Európai Tanácson
megfogalmazott kritériumok, valamint a Stabilizálási és Társulási Előmenetel
szem előtt tartásában elért sikerétől függ. Ebben az összefüggésben az Európai
Unió felhívja a figyelmet a 2000 novemberi zágrábi Csúcstalálkozó
Zárónyilatkozatára. A „saját érdemei szerint” és az „utolérés” elveit fogják
alkalmazni a regionális megközelítéssel párhuzamosan, melyek az Európai Unió
politikájának alapvető elemei maradnak.
…
Forrás: http://www.cespi.it/STOCCHERO/sossiersBalcani/dich-Salonicco.pdf 2007. április 16.
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