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A „zsugorodó” Balkán 
 

Siposné Kecskeméthy Klára1 
 

Amikor Joyce Cary ír származású írót megkérdezték, miért jelentkezett a Vörös 
Kereszt önkéntesének és ment 1912-ben Montenegróba azt válaszolta, hogy nem 
szeretette volna elmulasztani a háború élményét, mert meggyızıdése szerint az volt az 
utolsó. A balkáni háború valóságát megtapasztalva az elsı világháborúban a nigériai 
ezredben harcolt Kamerunban az egykori német gyarmaton. Joyce Cary által oly hın 
áhított tapasztalat tragikus módon ismétlıdött meg többször is az elmúlt évszázad során. 

A Balkán konferenciához sorsfordító történelmi események kapcsolódnak, 106 évvel 
ezelıtt október 18-án kezdıdött az 1. Balkán háború. Az elmúlt tíz évben a Magyar 
Politikai Földrajzi Konferenciákon a változó világ és az átalakuló politikai földrajz, 
Európa változó határai, a geopolitika, a nacionalizmus, a regionalizmus, az integrálódási 
folyamatok, a konfliktus-térségek elméleti problémái kiemelten szerepeltek a témakörök 
között. 

Az utóbbi két évtizedben Európa politikaföldrajzi képe teljesen átrendezıdött. A 
politikai, társadalmi változások gyakorta háborúvá szélesedı konfliktusokkal jártak 
együtt, évszázados nemzetiségi, vallási ellentétek élezıdtek ki és ez eltérı gazdasági 
fejlettségbıl eredı, egymással ellentétes érdekek rövid idı alatt szétfeszítették a 
mesterségesen létrehozott és összetartott államokat. E folyamatok mögött azonban olyan 
földrajzi erık munkáltak, amelyek ismeretében már évtizedekkel korábban várható volt 
az átalakulás folyamata. A világban végbement politikai folyamatok hatására a 
hadtudomány vizsgálati területe is jelentısen kibıvült. A háborúk és a fegyveres 
küzdelem vizsgálatát az aszimmetrikus válságok, veszélytényezık - a nemzetközi 
terrorizmus, a szervezett bőnözés, a kábítószer-kereskedelem, a migráció, az etnikai 
ellentétek és a nacionalizmus, valamint az egyéb fegyveres konfliktusok, többek között a 
jugoszláv válság komplex kutatása váltotta fel. 

Míg az európai kontinens nyugati felére az integrációs folyamatok voltak a jellemzık, 
addig a kelet-közép-európai és a Balkán térségében ellenkezı irányú tendenciák 
érvényesültek. A nemzeti-nemzetiségi, vallási problémák destabilizálták a térséget. A 
soknemzetiségő országok szétesésével a meglévı nemzeti kisebbségek mellett újabbak is 
kisebbségi sorba kerültek. Az európai kisebbségi kérdésrıl Teleki Pál az Idıszerő 
nemzetközi politikai kérdések a politikai földrajz megvilágításában címő munkájában a 
következıket írta: "... Európát úgy rendezni, hogy kisebbségek ne legyenek, nem lehet. 
Ez következménye Európa természeti és történelem által megerısített, azután integrált 
jellemvonásának, változatos sokszerőségének. Ezért nem lehet a kisebbségek helyzetének 
teljesen kielégítı rendezése nélkül Európa sorsát, jövıjét megalapozni..." 2 Ez különösen 
igaz a Balkánra. 

A nacionalizmus erısítette ugyan a nemzeti identitástudatot és a függetlenség igényét, 
de veszélytényezınek bizonyult. A jugoszláv válság bebizonyította, hogy a vallási, 
etnikai, gazdasági és kulturális határok  erıszakos megváltoztatása, a háború 
eszkalálódását idézte elı a délszláv térségben. A Jugoszláv Szocialista Szövetségi 
Köztársaság felbomlásának folyamatát, az önálló országok, Szlovénia, Horvátország, 
Bosznia-Hercegovina és Macedónia születését és a válság eszkalálódását nézte 
hitetlenkedve a világ. 

                                                 
1 Ezredes, egyetemi tanár, ZMNE 
2 Gróf Teleki Pál : Idıszerő nemzetközi politikai kérdések a politikai földrajz megvilágításában, Az  Erdélyi 
Férfiak egyesülete kiadványa, Királyi Egyetemi Nyomda, Budapest  c. cikk 17. oldala. 
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1. Jugoszlávia dezintegrációja 
 

Feltehetjük magunknak a kérdést, megérthetı-e a Balkán történelme racionális 
módon, vagy csak az irracionalitás, az érzelmek, évszázados ellentétek, végzetes 
tévedések jellemzik a régiót. A földrajzi és politikai értelemben fragmentált régió 
évszázadokon keresztül volt csatatér, ütközızóna nyugat és kelet között. Ahogy Winston 
Churchill megjegyezte utalva a balkáni háborúkra és a két világégésre, a Balkán 
különleges módon több történelmet generál, mint amit fel tud dolgozni. 

Az utóbbi évtizedekben alig volt olyan hét, amikor ne érkezett volna valamilyen hír a 
Balkánról. Az 1991-ben kitört délszláv polgárháború fıszereplıjévé vált Szerbia elıször 
görcsösen küzdött az egykori Jugoszlávia eszmei örökségének megmentéséért, majd a 
hegemónia kivívását a Balkánon és a fenyegetettnek vélt, ám az ország határain kívül élı 
szerb nép megvédését tőzte ki célul. Amikor 1991-ben Horvátország és Szlovénia kivívta 
függetlenségét (június 25.) a szerb vezetéső Jugoszláv Néphadsereg még az egységes 
Jugoszlávia helyreállításáért indult meg ellenük. Macedónia 1991. szeptember 8-án vált 
független állammá. Amikor 1992-ben Bosznia-Hercegovina is kikiáltotta függetlenségét 
(március 1.), már a szerb nemzet védelme kapott hangsúlyt, az a régi vágy húzódott meg, 
hogy egyetlen nagy államba fogják össze a Balkánon élı összes szerbet. A háború, 
amelyet a belgrádi vezetés 1991-ben, a Horvátországban, majd a Bosznia-
Hercegovinában élı kisebbség védelmére indított kezdetben sikerrel járt, hiszen 1994 
elejére szerb megszállás alá került Horvátország közel egyharmada, Bosznia-
Hercegovinának pedig kétharmada. E szerb hódító háború hatására a Balkánon felborult a 
majd fél évszázados rend. 

A nyugat és ennek élén az Egyesült Államok nem akart nyíltan beavatkozni a 
konfliktusba, szemlélıdı nyugalommal figyelte az eseményeket, Oroszország pedig, 
amely hol nyíltan, hol burkoltan támogatta a szerb törekvéseket gazdasági helyzete miatt 
nem vállalhatta a nyílt kiállást ısi szövetségese mellett. A nagyhatalmak segítségével 
1995 végére egyenlítıdtek ki a szembenálló felek erıi és kezdtek hozzá a 
béketeremtéshez. Vesztes háborúk, a nagy szerb álom meghiúsulása, a szomszéd 
országokból előzött vagy elmenekült szerbek tömeges áttelepülése az anyaországba, 
nemzetközi elszigetelıdés, gazdasági összeomlás lett a folyamat vége. Szelet vetettek, 
vihart arattak. Mi volt a négy évig tartó délszláv háborúk mérlege? 250.000 halott és 3,5 
millió földönfutó menekült. 

A Szlovénia függetlenségéhez vezetı események és a tíz napos háború mutatott rá 
elıször arra, hogy az eltérı kultúrájú, különbözı gazdasági fejlettségő földrajzi területek 
egy államba történı erıszakos összefogása elıbb-utóbb szétfeszíti a ráerıszakolt 
kereteket. 

A biztonságpolitikai értelemben „zsugorodó Balkán” áll megint az európai és a 
nemzetközi figyelem központjában. Szükségszerő, kódolt politikai földrajzi folyamat 
volt-e a Nyugat-Balkán dezintegrálódása, területi elaprózódása? Igen, az volt, ehhez elég, 
ha az elmúlt másfél évtized történéseit tekintjük át, nemzetállamok, új államok születését. 
A délszláv háborúkkal (1991-1995) kezdıdött, a koszovói albán konfliktussal (1998-
1999) folytatódott Jugoszlávia dezintegrálódása, majd 2003-ban a harmadik Jugoszlávia 
megszőntével tetızött, de még nem ért véget. Montenegró lakossága 2006. május 21-én 
csekély, de elégséges többséggel a függetlenség mellett döntött, június 3-án pedig önálló 
állammá vált. Ezzel Szerbia elvesztette tengeri kijáratát. Szerbia ekkor azt az álláspontot 
képviselte, hogy van élet tengeri kijárat nélkül is, és párhuzamot vontak Magyarország 
elsı világháború után kialakult helyzete, a tengeri kijárat elvesztése és Szerbia sorsa 
között. Ezzel az eseménnyel a volt Jugoszlávia ötödik tagköztársasága is az önálló utat 
választotta, a sort az egykori autonóm tartomány, Koszovó folytatta 2008. február 17-én. 
Véget ért-e a folyamat, vagy új, integrálódási folyamatok veszik kezdetüket? 
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2. A Szövetség partnerségi politikája 
 

A szövetség belsı adaptációja eredményeként a korábbi ellenséggel (a volt 
Szovjetunió és a szocialista országok) teljesen új, radikálisan megújított alapokra fektetett 
kapcsolatot alakított ki, annak érdekében, hogy Kelet-Közép-Európában megerısítse a 
stabilitást és a biztonságot. Colin L. Powell 2003 decemberében az alábbiak szerint 
értékelte a Partnerség a Békéért Programot, “meggyızıdésem, hogy az 1994-ben alapított 
Partnerség a Békéért Programot, és az 1997-ben létrehozott Euro-atlanti Partnerségi 
Tanácsot a történészek a hidegháború utáni korszak legbölcsebb kezdeményezéseiként 
értékelik majd.”3  Hasonló szavakkal köszönt el az Észak-atlanti Tanácstól Lord 
Robertson fıtitkár, aki a búcsúbeszédében4 a biztonságos jövı érdekében tett legjobb 
befektetésnek nevezte a békepartnerség kezdeményezést. A partnerségi kapcsolatok az 
évek során az új kezdeményezésekkel (Mediterrán Párbeszéd, Isztambuli 
Együttmőködési Kezdeményezés)5 bıvültek, egyfajta terebélyesedı és egyre nehezebben 
áttekinthetı szervezetté váltak. 

A kezdeményezések többsége, az országok csoportosítása azonban azok geostratégiai 
helyzete, földrajzi fekvése alapján történt. A hidegháború idıszakában csak kommunista 
blokként, a keleti tömb országaiként, a vasfüggöny mögötti országokként emlegették a 
térségünket. A Londoni Nyilatkozat már Közép-és Kelet-Európai országokról beszél. Az 
évek során az együttmőködés területeinek bıvülésével párhuzamosan a kép tovább 
árnyalódott és finomodott. Így különültek el a kelet-közép-európai, a balkáni, a közép-
ázsiai, a kaukázusi, az észak-afrikai és a közel-keleti országok csoportjai. 

A NATO partnerségi politikájának a központi kérdése a béke és biztonság erısítése 
mellett a partnerek közötti regionális együttmőködés és az átfogó reformok segítése, ezért 
a földrajzi térben definiált összetartozásnak is fontos szerepe van.6 A régió országainak 
azonban különbözık lehetnek a politikai célkitőzései, katonai képességei és a 
szövetséggel való együttmőködés szándékai is. Ez fokozottan igaz a balkáni régióra. A 
regionális szemlélet azonban azt is feltételezi, hogy az országok a régió részének 
tekintsék magukat. Hol húzódik nyugat és kelet Balkán határa? Mely országok tartoznak 
a Nyugat-Balkánhoz? A Nyugat-Balkán, mint térkategória a nemzetközi politikai 
földrajzi szakirodalomban az ezredforduló tájékán jelent meg. Konszenzus alakult ki a 
tekintetben, hogy e politikai földrajzi nagyrégióhoz Szlovénia kivételével az egykori 
Jugoszlávia utódállamai, valamint Albánia tartoznak. Horvátország hovatartozása 
azonban vitákat generált. A római NATO Védelmi Akadémia7  oktatási tananyagai 
kiemelten foglalkoztak többek között a NATO számára stratégiai fontosságú régióikkal. 
Az oktatási modul kiemelt térsége volt Észak-Afrika, Szub-szaharai Afrika, Kaukázus, 

                                                 
3 Meeting of the Euro-Atlantic Partnership Council (EAPC), December 5, 2003 
4 Az alábbi honlapon található meg: Lord Robertson Farewell speech to Council, NATO HQ, Brussels, 17.  
Dec. 2003  http://www.nato.int/docu/speech/2003/s031217a.htm  
5 1994-ben a Mediterrán Párbeszédet azzal a célkitőzéssel hozták létre, hogy segítse elı a regionális biztonságot 
és stabilitást, a jobb, kölcsönös megértést, valamint a NATO és a mediterrán országok közötti félreértések, 
nézeteltérések kiküszöbölését. Eredetileg négy ország - Egyiptom, Izrael, Mauritánia és Marokkó alapította. Ezt 
követıen 1995 februárjában Tunézia, 1995 novemberében  Jordánia, 2000 februárjában Algéria csatlakozott. Az 
alapítása óta a Párbeszéd folyamatosan fejlıdött. A NATO isztambuli csúcsértekezlete (2004. június 28-29.) a 
indította el a tágabb értelemben vett Közel-Keletre vonatkozó Isztambuli Együttmőködési Kezdeményezést 
(Istanbul Cooperation Initiative, a továbbiakban ICI). 
6 Siposné Kecskeméthy Klára: A Szövetség partnerkapcsolatainak áttekintése a rigai csúcstalálkozó fényében, 
Hadtudomány, 2006. 4. szám p. 66-70. 
7  NATO Védelmi Akadémia (NATO Defense College, a továbbiakban NDC) Róma, Cecchignola nevő 
kerületében, a Citta Militare (Katonaváros) területén található, a szövetség egyetlen stratégiai szintő képzéssel 
foglalkozó intézménye. 



 32 

Oroszország, Ukrajna, Belorusszia, Moldova és a Nyugat-Balkán.8 A térség két kiváló 
szakértıje – Jovan Teokarevic a belgrádi egyetem tanára, és Kırösi Csaba nagykövet úr – 
állandó vendégelıadói voltak az akadémiának. 2003. decemberében még a Nyugat-
Balkán részeként Horvátországot is tárgyaltuk a tankönyvben, 2005. januárjában pedig 
figyelembe véve az euro-atlanti integrációs, valamint a politikai, gazdasági és katonai 
folyamatokat, Horvátország „kikerült” a Nyugat-Balkán régióból, „kilépett” a régió 
kereteibıl. 

A partnerkapcsolatokat azonban nem lehet csak a szövetség szempontjából vizsgálni. 
A partnerség eredeti célkitőzése többek között olyan katonai képességek megteremtését 
és fenntartását tőzte ki célul, amely a partnerországok számára lehetıvé tette a szövetség 
békefenntartó, humanitárius és kutató-mentı mőveleteiben történı aktív részvételt. Az 
elmúlt évtizedben a partnerországok jelentıs mértékben járultak hozzá a válságövezetek 
konfliktusai kezeléséhez. A partnerség a szövetségi politikára és katonai képességekre is 
visszahatott, mert sajátos, egyedi képességeket –stratégiai légiszállító kapacitás, hídépítı 
képesség, víztisztítás, vegyi, biológiai, sugárzási és nukleáris fegyverek elleni védelem, 
szláv kultúrkör ismerete, cultural awareness, orvosi kontingens - vittek a közös 
tevékenységekbe, a missziókba, a NATO mőveletekbe.9 

Euroatlanti integrációs szempontból vizsgálva a régiót figyelemreméltó események 
történtek az elmúlt évtizedben. Ki gondolta volna tíz évvel ezelıtt, hogy a Varsói 
Szerzıdés tíz állama válik a NATO teljes jogú tagjává. Ki gondolta volna csak öt évvel 
ezelıtt, hogy Albánia, Horvátország és Macedónia felelısségi területen kívüli NATO-
mőveletekben vesz részt? A bıvítés immár öt köre zajlott le, amely során a Washingtoni 
Csúcsértekezleten 1999-ben három ország csatlakozott. (1. sz. táblázat) 

A Szövetség ekkor a Washingtoni Csúcsértekezleten indította a Tagsági Akcióterv 
(Membership Action Plan, MAP) programot, figyelembe véve a negyedik bıvítési kör 
tapasztalatait is, azzal a célkitőzéssel, hogy a tagságra aspiráló jelöltek felkészítési 
folyamatát segítse. 1999 áprilisában kilenc MAP ország volt, Albánia, Bulgária, 
Észtország, Lettország, Litvánia, Románia, Szlovákia, Szlovénia és Macedónia. 
Horvátország 2003 ıszén terjesztette be az elsı éves nemzeti programját. A MAP a 
nyitott ajtók gyakorlati manifesztációja volt, amely öt, politikai és gazdasági, védelmi és 
katonai, erıforrások, biztonsági és jogi ügyek fejezeteket tartalmazott. 2004-ben az 
Isztambuli Csúcson pedig hét ország, többek között Szlovénia, Románia és Bulgária 
csatlakozott a Szövetséghez. A folyamatnak még nincs vége, a legutóbbi Bukaresti 
csúcsértekezleten Horvátországot és Albániát kérték fel a csatlakozási tárgyalások 
megkezdésére. A folyamat kétségtelenül folytatódni fog, és amint Görögország számára 
is megnyugtatóan oldódik meg a volt Jugoszlávia Macedón Köztársaság nevével 
kapcsolatos probléma, a csatlakozásnak nem lesz elvi akadálya. Ekkor a balkáni országok 
sorában Szerbia marad az utolsó, hiszen NATO-tag és tagságra aspiráló országok veszik 
körül. 

Persze a teljes jogú tagsághoz hosszú út vezetett, a Szövetség a partnerségi 
kapcsolatok fejlıdése kiemelten kapcsolódott a NATO csúcsértekezletekhez. A régiót 
tekintve a folyamat legfontosabb mérföldkövei a Partnerség a Békéért program (1994-
Brüsszel), a Tagsági Akcióterv (1999-Washington) indítása, az Egyéni Tagsági 
Akciótervhez (2002-Prága), valamint az Intenzív Párbeszéd történı csatlakozása (2008-
Bukarest) jelentették. 

                                                 
8 Andy Lennard-Klara Sipos Kecskemethy: Regional issues and challenges – NATO’s neighbours, Part One, 
Module D: Conflict prevention, Study Period D1, NATO Defense College, Rome,  2005. p. 42. Senior Course 
107 
9 A partnerországok IFOR missziós tevékenységének értékelésérıl lásd Molnár István: Békepartnerség az IFOR 
misszióban – a NATO megújulásának egyik mutatója, Hadtudomány, 2006. 3. szám p. 23-37. 
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Albánia és Szlovénia 1994-ben írta alá a PfP keretszerzıdést, Macedónia 1995-ben, 
Horvátország 2000-ben. A Rigai Csúcsértekezlet 2006-ban meghívta Bosznia-
Hercegovinát, Montenegrót és Szerbiát, hogy csatlakozzanak a békepartnerségi 
programhoz, ez fontos lépés volt a Nyugat-Balkán stabilitásának megteremtéséhez. 
Szerbia nélkül elképzelhetetlen a Balkán-félsziget hosszú távú stabilitása és biztonsága, a 
NATO-nak elemi érdeke Szerbia integrálása. Bosznia-Hercegovina és Montenegró az 
idén, 2008-ban csatlakozott az Intenzív Párbeszédhez.10 

Idıeltolódással, de a NATO-bıvítéshez hasonló folyamat írható le az Európai Unió 
bıvítési folyamatával kapcsolatban is. 2004 az ikerbıvítés éve volt. Ekkor az EU tíz új 
tagországgal bıvült, a régióból Szlovénia, az ötödik EU bıvítés második körében, 2007-
ben pedig Románia és Bulgária csatlakozott. Az EU stabilizációs és társulási szerzıdést 
írt alá Bosznia-Hercegovinával és Szerbiával.11 
 
3. Mi lesz veled Szerbia? 
 

Szerbiában az utóbbi másfél évtized eseményei, az elvesztett háborúk, a Kosovo air 
campaign, a gazdasági visszaesés és önmaguk szerepének áldozati felfogása miatt 
rendkívül erıs a nyugattal szembeni szkepszis. Európa távlati gazdasági és 
biztonságpolitikai érdekei, a Balkán stabilitása Szerbia nélkül elképzelhetetlen. A térség 
is legalább egy évtizedes hátrányba került összehasonlítva a közép-európai régióval, 
Szerbia euro-atlanti integrációja pedig a régió többi országához képest lépéshátrányban 
van. 

Kérdés az, hogy milyen lehetséges út áll Szerbia elıtt geopolitikai helyzete 
ismeretében.12  Különleges és szoros a kapcsolata Oroszországgal. A hagyományos 
szlavofil kapcsolat, a szimbolikus jelentıségő orosz orientáció változatlanul fontos, 
annak ellenére, hogy a meggyengült, elszigetelt és a Balkánon a dominanciáját elvesztett 
Szerbia kevés beleszólási lehetıséget biztosíthatna Oroszországnak a régió ügyeibe, amit 
saját regionális problémái kötnek le. Koszovó önállóságának kérdése Szerbia achillesi 
pontja, történelmi, vallási, kulturális síkon ezer szállal kötıdnek a területhez. Szerbia a 
hagyományok és a modernitás között ırlıdı társadalom. Ez a kettısség jellemzi az 
ország fıvárosát is. Belgrád középpontjában modern épületekkel körbevéve két háborús 
memento áll, a légicsapások következtében megsérült védelmi minisztérium és a szerb 
vezérkar épülete. A populista radikális politika, nyugat-ellenesség, területi revízió esetleg 
felmerülı igénye és támogatottsága az euroatlanti integráció lelassulását eredményezheti. 

                                                 
10 Siposné Kecskeméthy Klára: Hogyan tovább globális partnerség? Szakmai Szemle, 2008. 2. szám p. 22-28. 
Budapest 
11 Az 1991-1995-ös délszláv háborúk után a nagyhatalmak a térség gazdasági és politikai együttmőködésének, 
biztonságpolitikai stabilizálásának céljával több szervezetet hoztak létre. 1996-ban alakult meg a Délkelet-
Európai Együttmőködési Kezdeményezés (Southeast European Coooperative Initiative, SECI). A Délkelet-
Európai Együttmőködési Kezdeményezés tagországai: Albánia, Bosznia-Hercegovina, Bulgária, Horvátország, 
Görögország, Magyarország, Macedónia, Moldova, Románia, Szerbia, Szlovénia és Törökország. A 1999 
tavaszán elindított Stabilizációs és Társulási Folyamat (Stabilization and Association Process SAP) a részt vevı 
államok EU-tagjelöltté válásának elısegítését célozta meg. A SAP kelet-közép- és délkelet-európai államok 
részvételével és nemzetközi szervezetek támogatásával Délkelet-európai Stabilitási Szerzıdéssé (Stability Pact 
for South-Eastern Europe) bıvült, amely legfontosabb célkitőzése a biztonság, béke és stabilitás megteremtése 
Délkelet-Európában, a regionális együttmőködés erısítése, a jószomszédi viszony ápolása a Helsinki 
Záróokmány elvei alapján, a piacgazdaság megteremtése, gazdasági együttmőködés elısegítése, valamint a 
régió országainak integrálása az euro-atlanti együttmőködési szervezetekbe, elsıdlegesen az Európai Unióba. A 
szerzıdésnek az alábbi tagországai vannak: Európai Unió országai, Albánia, Bosznia-Hercegovina, 
Horvátország, Macedónia, Oroszország, Törökország, USA és EBESZ.  
12 Lásd Katona Péter: A Nyugat-Balkán politikai földrajzi jelene és jövıje címő írásában a Szerbia lehetséges 
irányultságait taglalja. 
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Fontos kérdések sorát tehetjük felé Koszovó kapcsán. Albánok és szerbek vajon meg 
tanulnak-e együtt élni, és ha már együtt élnek, akkor szót értenek-e egymással. De vajon 
akarnak-e ténylegesen együtt, egy államban élni? Mi lesz az Észak-Koszovóban élı 
szerbek sorsa, területi autonómia vagy különleges státusz, esetleg csatlakozás 
Szerbiához? Bár az Európai Unió minden fórumon hangsúlyozta, hogy Koszovó nem 
precedens, azonban a világ számos pontján ezt mégis így gondolják (Abházia, Dél-
Osszétia, Adzsária stb.) Már megint a Balkán, már megint Amerika-Oroszország, már 
megint érdekeltségi területek ütközése. Az 1999-es légicsapások idıszakát, valamint 
Oroszország és Amerika fagyos viszonyára utalva „Kosovo ice age-nek”, koszovói 
jégkorszaknak nevezik. Vajon Koszovó kapcsán újabb jégkorszak várható? 

Kérdéses az is, hogy vajon az albán népességő területek (Koszovó, Macedónia része, 
Albánia) egyesülése nem merül-e fel? A Balkán jelentıs része az euro-atlanti integrációs 
folyamatok hatására a Nyugat érdekszférájába csúszott át. A nyugati orientáció, a gyors 
gazdasági felzárkózás reménye nélkül, de regionális felzárkóztató programok 
segítségével a stabilitás Szerbia érdeke lehet. 

Az Európai Unió és Szerbia 2007. november 7-én parafálta a Stabilizációs és 
Társulási Megállapodást, amelynek aláírása fontos mérföldkı az EU-csatlakozáshoz 
vezetı úton. A megállapodás aláírásának az volt a feltétele, hogy Szerbia maradéktalanul 
mőködjön együtt a délszláv háborús bőnök ügyében eljáró hágai törvényszékkel. A szerb 
törvényhozás tavaly decemberben határozatban utasította el az ország európai uniós és 
NATO-tagságát arra az esetre, ha a nyugati országok elismernék Koszovó függetlenségét. 
Minden szerzıdésnek - beleértve az Európai Unióval megkötni kívánt Stabilizációs és 
Társulási Megállapodást is - összhangban kell állnia az ország szuverenitásának és 
területi épségének megırzésével. A szerb parlament 2008. április 29-én megszavazta a 
Stabilitási és Társulási Egyezményt, amely az EU-tagjelölt státus elnyerésének 
elıfeltétele. 

Szerbia azonban külön utat választott. Elvileg van példa erre a PfP országok között, a 
Nyugati vagy Fejlett Ötök csoportja (Írország, Svájc, Ausztria, Svédország, Finnország) 
esetében. Egyébként is a PfP tagság nem minden esetben és nem szükségképpen vezet el 
a teljes jogú tagságig. A semleges Szerbiát NATO vagy egyértelmően NATO aspirációjú 
országok veszik körbe, északon Magyarország, keleten Románia és Bulgária, délen 
Macedónia, délnyugaton Montenegró, nyugaton Bosznia-Hercegovina, Horvátország és 
Szlovénia szomszédos vele. 

A térség jövıjének záloga a biztonság, nincs biztonság a Balkánon stabilitás nélkül, 
nincs stabilitás demokrácia nélkül, és nincs demokrácia fejlıdés nélkül. A Freedom 
House13 évente értékeli a világ régióit, többek között a Balkánt is. E szerint a konszolidált 
demokrácia kialakulásához még hosszú út vezet a nyugat-balkáni térség egyes 
országaiban, Szerbiában, Montenegróban, Macedóniában és Albániában. 

Szerbia számára Közép-Európa az Európai Unió kapuja, országunkat geostratégiai 
fekvése, geopolitikai fontossága, NATO- és EU-tagsága, történelmi, gazdasági és 
kulturális kapcsolódása a balkáni régióhoz felértékelheti ebben a folyamatban. 
 

                                                 
13  Freedom in the World, http://www.freedomhouse.org A demokrácia foka a választási eljárás, a civil 
társadalom, a független média; az országos és helyi demokratikus kormányzás, a független bíróság és korrupció 
mutatók átlagából alakult ki. Az értékelés 1 és 7 közötti, a legfejlettebb demokrácia=1, a legkevésbé fejlett=7. 
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Mellékletek 
 

1. Táblázat: EU és NATO bıvítés 
 
1952. július 
23.  

Az Európai Uniót hat ország 
alapította: Belgium, 
Hollandia, Luxemburg, 
Franciaország, Olaszország 
és Németország. 

1949. 
április 4.  

Az Észak-atlanti 
Szerzıdés Szervezete 
alapítása 

1973. január 
1. Az elsı 
bıvítés 

Dánia, Írország és az 
Egyesült Királyság 

1952. 
február 18. 
Az elsı 
bıvítés 

Görögország, 
Törökország  

1981. január 
1.  
A második 
bıvítés 

Görögország 1955. 
május 9. 
A második 
bıvítés 

Németország 

1986. január 
1.  A 
harmadik 
bıvítés 

Portugália és Spanyolország 1982. 
május 30.  
A harmadik 
bıvítés 

Spanyolország 

1995. január 
1.  A 
negyedik 
bıvítés 

Ausztria, Finnország és 
Svédország  

1999. 
március 12.   
A negyedik 
bıvítés 

Csehország, 
Magyarország, 
Lengyelország 

2004. május 
1.   
Az ötödik 
bıvítés I. kör  

Ciprus, Csehország, 
Észtország, Magyarország, 
Lettország, Litvánia, Málta, 
Lengyelország, Szlovákia és 
Szlovénia 

2004. 
március 29.  
Az ötödik 
bıvítés 

Hét ország csatlakozott: 
Bulgária, Észtország, 
Lettország, Litvánia, 
Románia, Szlovákia és 
Szlovénia. 

2007. január 
1.  Az ötödik 
bıvítés II. 
kör 

Bulgária és Románia   

  A hatodik 
bıvítési 
kör?   

2008 Horvátország és 
Albánia meghívása 

SZERK.: Siposné Kecskeméthy Klára 
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2. Táblázat: EU és NATO-tagság 
 

ORSZÁG SAA-tagság* EU-tagság PFP/NATO-tagság 

Bulgária  2007 NATO: 2004 

Románia  2007 NATO: 2004 

Horvátország 2001 2010 (?) PfP, MAP 
Adriai Charta** 2003, 

NATO: 2009? 

Macedónia 2001 2012 (?) PfP, MAP 
Adriai Charta 2003, 

NATO: 2009? 

Albánia 2006 2013 után PfP, MAP 
Adriai Charta 2003, 

NATO: 2009? 

Bosznia-Hercegovina 2008 2013 után PfP: 2006 
Adriai Charta 2008 meghívás 

Szerbia 2008 2013 után PfP: 2006 

Montenegró 2007 2013 után PfP: 2006 
Adriai Charta 2008 meghívás 

Koszovó ? ? PfP: ? 

FORRÁS: Teokarevic, Jovan: Western Balkan, NDC, Rome, 2008, SZERK.: Siposné 
Kecskeméthy Klára 

 
*= SAA=Stabilisation and Association Agreement, Stabilizációs és Társulási 
Megállapodás 
**= Az Adriai Chartát (Adriatic Charter) Albánia, Horvátország és Macedónia hozta létre 
a NATO csatlakozás elısegítése érdekében, amelyet 2003-ban Washingtonban írták alá. 
2008 szeptemberében Montenegró és Bosznia-Hercegovinát felkérték a chartához való 
csatlakozásra.




