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A Külügyi és Külgazdasági Intézet 4:1 című sorozatában négy kutató válaszol rövi-
den ugyanarra – a nemzetközi politikát és gazdaságot érintő – kérdésre. Célunk a 
magyarországi tudományos viták elindítása és a szakértők közötti párbeszéd elő-
segítése. E számunkban a következő kérdésre kerestük a választ: „Milyen irányba 
haladnak a szerb–albán kapcsolatok?”

Reményi PéteR

A szerb–albán kapcsolatok ma a Balkán egyik meghatározó konfliktusforrását 
jelentik, és e viszály „komoly” előzményekkel rendelkezik, de a jelenlegi for-
májában Jugoszlávia végnapjaihoz és Koszovó függetlenségéhez kötődik. 

A kapcsolatrendszer önmaga is egy összetett, többtényezős mátrix, hiszen állam-
közi (Szerbia–Albánia), nemzetek közötti (szerbek–albánok) és helyi közösségek 
(pl. koszovói szerbek és albánok) közti értelmezési terei is léteznek. Természetesen 
a különböző térbeli értelmezési keretek nem függetlenek egymástól: minden egyes 
koszovói szerb–albán helyi „ügyet” Albániában és – még inkább – Szerbiában egy-
aránt árgus szemekkel figyelnek.

A térbeliség mellett az időfaktor is meghatározó, amennyiben arra vagyunk 
kíváncsiak, hogy merre haladnak a kapcsolatok. A szerb–albán nexusnak véle-
ményem szerint rövid, közép- és hosszú távú kimenetei léteznek. Nyilvánvalóan a 
részletek az időben előre haladva egyre bizonytalanabbak, de a jelenleg elérhető 
információkra alapozva jó közelítéssel előre jelezhetők.

Az elmúlt évek szerb–albán kapcsolatait elsősorban Koszovó kérdése és annak 
részproblémái uralták. A napjainkban döntően albán befolyás alatt álló kontaktzóna 
a 21. század elején került a szerb uralmi térből az albánba; ennek elfogadása és fel-
dolgozása a Szerbia részéről nyilvánvalóan időigényes folyamat. Emiatt a rövid távú 
szerb–albán kapcsolatokban a fenntartható enyhülés és a kiegyezés lehetősége 
csekély. Részeredmények elérhetők – és erre törekedni is kell –, de a felülről jövő 
béketeremtés csak addig hatékony, amíg megfelelő elkötelezettség és megújuló el-
hivatottság mutatkozik a béketeremtők (leginkább az Európai Unió és az Amerikai 
Egyesült Államok) részéről. Aleksandar Vučić szerb államfő számára a konstruktív-
nak tűnő, de a végleges megállapodást el nem érő attitűd politikailag kifizetődő: a 
Nyugat partnert lát benne. Koszovó státuszának rendezése viszont Vučić személyét 
feláldozhatóvá tenné. A koszovói albán politikai elit eredménykényszerrel szembesül, 
mindenekelőtt a saját választói felé, így albán oldalon is számos, a kapcsolatokat 
romboló lépés születik. Mindezekre jó példa a közelmúltból Koszovó Interpol-tagsá-
gának a leszavazása (az azzal kapcsolatos szerb politikusi reakciók, valamint annak 
koszovói albán interpretációja), majd válaszlépésként a szerb és boszniai termékek 
koszovói vámjának 100 százalékra emelése.

Középtávon a szerb politikának és társadalomnak nincsen más válasz-
tása, mint beletörődni Koszovó elvesztésébe. A demográfiai folyamatok csak lassan 
változnak, a helyzetet erővel megváltoztatni kockázatos és költséges. A kapcsolatok 

https://szabadmagyarszo.com/2018/11/20/koszovo-felvetelerol-dont-ma-az-interpol/
http://www.balkaninsight.com/en/article/kosovo-s-bid-to-join-interpol-fails-11-20-2018
http://www.balkaninsight.com/en/article/kosovo-hikes-customs-tax-to-serbia-and-bosnia-products-11-21-2018
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normalizálódása leginkább azon múlik, hogy a szerb társadalom tud-e olyan politikai 
vezetést választani, amelyik hajlandó szembenézni az egykori tartomány elveszté-
sével. Amint ez megtörténik, új fejezet nyitható a kapcsolatokban, de ehhez az is kell, 
hogy a koszovói albánok is partnerek legyenek, könnyítsék meg a szerb elfogadást. 
Erre nem sok esély mutatkozik, ugyanis Koszovóban jelenleg intenzív nemzetépítés 
zajlik, amely természetéből fakadóan a szerbekével ellentétes narratívákat használ, 
s nemcsak olyan egyértelmű esetekben, mint a függetlenség kérdésköre, hanem 
történelmi viszonylatban is (pl. a rigómezei csaták és a kolostorok kapcsán). Így a 
hétköznapok szintjén számos ütközési helyzet keletkezik (ilyen pl. a koszovói had-
sereg kérdése, a koszovói szerb önkormányzatok ügye vagy a koszovói rendőrség 
észak-mitrovicai akciója), és mindig lesznek olyan belpolitikai erők, amelyek ezeket 
ki szeretnék használni a saját politikai céljaik érdekében.

Hosszú távon szintén a kapcsolatok további romlása valószínűsíthető, ugyanis 
nehezen képzelhető el más forgatókönyv, mint Albánia és Koszovó lassú integrációja, 
ami óhatatlanul a szerbek ellenkezését fogja kiváltani. Nagy-Albánia létrehozására 
rövid és középtávon nincs sok esély, mivel az ellentétes mind a szomszédos orszá-
gok, mind a meghatározó nemzetközi szereplők érdekeivel. Azonban a fokozatos 
albán integráció folytatódni fog, ami az albánság térségbeli befolyásának és moz-
gásterének a növekedésével fog járni, és ellenreakciókat szül majd a szomszédos 
országokban.

Így összességében egy pesszimista kép rajzolódik ki a szerb–albán kapcsola-
tok jövőjét illetően, aminek a legfőbb oka a Koszovóhoz kapcsolódó nemzeti célok 
összeegyeztethetetlensége. Kölcsönösen előnyös helyzetet csak egy külső szerep-
lő tudna teremteni, de kérdéses, hogy létezik-e ma ilyen. A közelmúltban többször 
felmerült határmódosítás szigorúan teoretikusan lehetne – ha nem is win-win, de 
ahhoz hasonló – kompromisszumos megegyezés. Azonban gyakorlati kivitelezése 
szinte lehetetlen, és nem elsősorban a precedenstől rettegő nemzetközi ellenkezés 
miatt (bár már több ismert támogatója is akad), hanem mert a részletekben ne-
hezen fognak tudni megegyezni a felek – márpedig a határmódosításnál a lényeg 
éppen a részletekben van. Így marad egy elhúzódó patthelyzet, amely a koszovói-
aknak árt többet.

Végh AndoR

Jugoszlávia szétesését követően a térség újonnan megalakult államai olyan 
történeti-geopolitikai eszméket és viszonyulási rendszereket elevenítettek fel 
és építettek be a politikai eszmerendszerükbe, amelyek előzményei már a 19. 

századi oszmán visszaszorulás és az akkori területfoglalás során kialakultak. Mivel 
ezek elsősorban területfoglaló expanziós gondolatok, a napjaink nemzetközi politikai 
viszonyrendszerébe való integrálhatóságuk több mint problematikus. Ilyen a szerb 
radikalizmus alapját adó nagyszerb eszme, de az albán etnikai egység gondolata 
is. Slobodan Milošević bukásával úgy tűnt, hogy Szerbiában a demokratizálódási 

http://www.balkaninsight.com/en/article/kosovo-pm-determined-to-establish-army-despite-nato-warnings-12-06-2018
http://www.balkaninsight.com/en/article/kosovo-pm-determined-to-establish-army-despite-nato-warnings-12-06-2018
https://24.hu/kulfold/2018/09/29/a-legmagasabb-foku-harckeszultsegbe-helyeztek-a-szerb-hadsereget/
https://www.euractiv.com/section/enlargement/news/kosovos-trade-war-with-serbia-prompts-tirana-to-push-for-albanian-unification/
https://www.reuters.com/article/us-serbia-kosovo/kosovo-serbia-consider-a-land-swap-an-idea-that-divides-the-balkans-idUSKCN1LM2A7


KKI
4 :1

 2019/04. 5

folyamatra nagyobb az igény, mint a nacionalizmusra, de Zoran Đinđić meggyilko-
lása óta egyértelmű, hogy a kényszerpályáknak is túl mélyen szántott a csapásuk. 
Szerbiában ráadásul a centralizáció mellett az 1990-es évek döntéshozói és politi-
kai kurzusa is újból fontos pozícióba került.

Koszovó esetében a korlátozott szuverenitás és a gazdasági/társadalmi/in-
tegrációs helyben toporgás az önállóság eufóriáját hamar átfordította a tömeges 
kivándorlás és a belső elégedetlenség erőteljesebb megjelenése felé. Albánia a 
piramisjátékot követő összeomlás után elfogadta, hogy a demokrácia felé vezető 
úton a legtöbb buktatót úgy kerülheti el, vagy úgy enyhítheti azok kellemetlen társa-
dalmi hatásait, ha a nemzetközi szervezetek ajánlásai szerinti pályát járja be – bár 
ezen ajánlások kivitelezése hagy még kívánnivalót maga után.

A koszovói kirakós játékban egyértelmű, hogy a három főszereplő közül egyik 
sem létezhet külső támogatás nélkül. A finanszírozhatóság, a fejlesztés vagy a 
nemzetközi politikába való integráció is elképzelhetetlen a 19. századi expanziós 
gondolatok fenntartásával.

Ebben a rendszerben az orosz kapcsolatok állandó felelevenítése és melegen tartása 
nyújt némi mozgásteret Szerbia számára. De ez a jó viszony nem mutatkozik meg sem 
a tőke-, sem az ingatlanbefektetések piacán Szerbiában. Oroszországé a nyilvános 
statisztikai mutatók szerint elmarad az EU-országok közvetlen befektetései mögött, 
és az ingatlanpiaciakban sem dobogós. Moszkvának tehát ugyanaz a szerep marad, 
mint a 19–20. század fordulóján: fontos tényező, de nem a leglényegesebb, a dolgok 
folyását meghatározó külpolitikai szereplő, mint ahogy azt a szerb fél néha beállítja.

Albánia és Koszovó számára nincs hasonló alternatíva a külpolitikai támoga-
tás tekintetében, ugyanis mindkét ország az Egyesült Államokban, valamint az 
euroatlanti szövetségi rendszerben látja a kizárólagos pártfogóit. Ehhez csatlakozik 
még a balkáni szekértábor-elmélet szerint egy többször is felmelegített, de valóság-
ban nem megvalósuló összefogás lehetősége, amit legutóbb Koszovó, pontosabban 
Ramush Haradinaj húzott elő ismét a kalapból. Ez a szerbellenes balkáni szövetség 
kérdése, amelyben Pristina elsősorban az EU-tag Horvátországra támaszkodna. 
A szerb–koszovói vámháború, amelynek során Koszovó 100 százalékra emelte a 
Szerbiából – valamint a Koszovót szintén el nem ismerő Bosznia-Hercegovinából – 
behozott termékek vámkulcsát, nem segíti a kölcsönös megoldás keresését, viszont 
felértékelheti a környező országok gazdaságai számára a koszovói piacot, melyet 
eddig Szerbia uralt a volt jugoszláv térségből.

Albánia számára Koszovó már-már egyértelműen saját terület, és a két albán 
állam kapcsolatai is egyenesen haladnak a közösség felé, bár annak keretei biztos 
nem egy közeli területi egyesülésben fognak meghatározódni. Az albán politikai erő-
koncentráció mutat ugyan hasonlóságokat a szerbbel, de ebben az esetben nem a 
radikálisból centrummá váló jobboldalon, hanem az Edi Rama által vezetett balli-
berális égisz alatt. Ez jelenthetné Koszovó kapcsán a nacionalista diskurzus teljes 
mellőzését, azonban Rama időről időre előhúzza a koszovói pakliból a Nagy-Al-
bánia aduászt, amellyel az EU-t szeretné figyelmeztetni az integrációs perspektíva 
gyengülésének negatív hatásaira, bár azzal inkább a szerb nacionalizmus vitorlájá-
ba hajtja a szelet.

http://www.balkaninsight.com/en/blog/these-blasts-from-serbia-s-past-scare-me-10-02-2017
https://www.index.hr/vijesti/clanak/vrijeme-je-da-se-srusi-mit-o-ruskim-planovima-za-balkan/985732.aspx
https://www.index.hr/vijesti/clanak/premijer-kosova-necemo-sjediti-za-istim-stolom-s-euom-bez-amerike/1012545.aspx
https://www.alo.rs/vesti/politika/sa-hrvatima-ulaze-u-savez-koji-ce-slomiti-kicmu-srbiji/199468/vest
https://www.alo.rs/vesti/politika/sa-hrvatima-ulaze-u-savez-koji-ce-slomiti-kicmu-srbiji/199468/vest
https://www.kurir.rs/vesti/politika/3165207/sramno-albanci-predlazu-zemljama-regiona-pakt-protiv-srbije-stefanovic-i-djuric-to-je-neprijateljski-akt-i-poziv-na-dodatnu-nestabilnost
https://www.index.hr/vijesti/clanak/albanski-premijer-svojim-izjavama-pogorsava-odnos-kosova-i-srbije/2045619.aspx
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ÖRdÖgh tiboR

Bár a szerb–koszovói viszony sosem volt felhőtlen, 2018 végére ismét mély-
pontra zuhant, mivel az elmúlt időszakban a két fél kapcsolatát számos 
ellentét terhelte. Egyre több biztonságpolitikai kihívással néztek szembe, 

amelyek megoldása még várat magára.
Ramush Haradinaj kormányfővé válása után előre látható volt a konfliktusok 

megsokasodása. 2018. október folyamán a kormány javaslatára megindult a Ko-
szovói Biztonsági Erők hadsereggé formálása. A könnyűfegyverzettel rendelkező 
egyenruhások feladata eddig a civil lakosság védelme, a válsághelyzetek kezelése, 
valamint természeti csapások vagy más vészhelyzetek esetén történő segítségnyúj-
tás volt. Az ötezer hivatásos katonából és háromezer önkéntesből álló hadsereget 
a tervek szerint nehézfegyverekkel is ellátnák. A szervezet létrehozása számos el-
lentmondással bír: az ENSZ BT 1244-es határozata csak a nemzetközi erők (KFOR) 
jelenlétét engedélyezi, továbbá a koszovói alkotmány is módosításra szorulna, 
amihez a szerb kisebbség nem szándékozik a szavazatát adni. A reform bejelen-
tése kiváltotta Szerbia tiltakozását is. Hasonló feszültséget eredményezett Hashim 
Thaçi koszovói államfőnek az észak-koszovói szerb területre tett látogatása, amikor 
is a védelmét a Rosu nevű különleges egység tagjai biztosították. Mivel a 2013-as 
brüsszeli megállapodás tiltja, hogy a speciális szervezet a NATO és a helyi szerb 
vezetés beleegyezése nélkül belépjen a területre, a lépés azzal a következménnyel 
járt, hogy Aleksandar Vučić szerb államfő teljes harckészültséget rendelt el; végül 
öt nap után a szerbek csökkentették a készültség szintjét. A fegyverkezés viszont 
erőteljesen folyik, és a szerbekben már egy újabb háború képe is kirajzolódott.

A felek között gazdasági nézeteltérés alakult ki, amikor november elején Ko-
szovó 10 százalékkal megemelte a Szerbiából és Bosznia-Hercegovinából érkező 
termékek egy részére kivetett vámot. A lépéssel a koszovóiak a szerbek által ellenük 
folytatott kampányra kívántak reagálni – még azon az áron is, hogy ezzel megsértik 
az EU-val kötött stabilizációs és társulási megállapodást vagy a CEFTA-szerző-
dés előírásait. A helyzet tovább mérgesedett, amikor a szerb lobbi eredményeként 
Koszovót nem vették fel az Interpolba; erre november 21-én Pristina már 100 szá-
zalékos vámemelést hajtott végre. A koszovói kormány állítása szerint Albániából 
fognak helyettesítő termékeket beszállítani; a cél tehát az észak-koszovói szerbek 
szerbiai termékellátásának az ellehetetlenítése volt. Négy észak-koszovói város 
(Kosovska Mitrovica, Leposavić, Zubin Potok és Zvečan) szerb nemzetiségű pol-
gármestere pedig lemondott, az „embertelen” pristinai döntés elleni tiltakozásul.

Politikai feszültséget jelent továbbra is a Belgrád–Pristina-párbeszéd folytatása. 
Az európai csatlakozás érdekében mindkét államtól azt várják el, hogy a jövőbeli 
kapcsolatukat egy nemzetközi szerződéssel véglegesen rendezzék. Az ominózus 
alkut az ősz folyamán majdnem meg is kötötte a két államfő. A megállapodás te-
rületcserét jelentett volna: Észak-Koszovó visszakerülhetett volna Szerbiához, míg 
Koszovó a részben albánok lakta Preševo-völgyet kapta volna meg cserébe. A le-
hetőség azonban hipotetikus maradt, mivel kezdetben az USA és Németország is 

https://www.reuters.com/article/us-kosovo-army/kosovo-votes-to-create-national-army-over-serb-objections-idUSKCN1MS26O
http://kim.gov.rs/eng/v525.php
https://hvg.hu/vilag/20181004_szerbia_harckeszultseg_csokkentes
https://www.euractiv.com/section/enlargement/news/kosovo-hits-serbia-bosnia-with-100-customs-fees-after-interpol-snub/
https://www.euractiv.com/section/enlargement/news/kosovo-hits-serbia-bosnia-with-100-customs-fees-after-interpol-snub/
http://www.balkaninsight.com/en/article/serbian-mayors-in-kosovo-to-resign-11-27-2018
https://www.theguardian.com/world/2018/sep/03/us-backed-kosovo-land-swap-border-plan-under-fire-from-all-sides
https://www.theguardian.com/world/2018/sep/03/us-backed-kosovo-land-swap-border-plan-under-fire-from-all-sides
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kijelentette, hogy határmódosításra nincs lehetőség. Később az amerikai fél már 
hajlott a javaslat támogatására, viszont akkorra már a az említett események mi-
att a viszony elhidegült. A legutóbbi két tárgyalási fordulón egymással már nem, 
csupán – külön-külön – Federica Mogherinivel, az EU kül- és biztonságpolitikai 
főképviselőjével voltak hajlandóak tárgyalóasztalhoz ülni. A megállapodás életké-
pessége amúgy is kicsi volt, mivel mindkét államfő nézeteltérésbe keveredett a saját 
kormányával és a többségi lakosság véleményével, mert azok ezt a forgatókönyvet 
nem kívánták támogatni, és így az akár belső politikai válságot is eredményezhetett 
volna. A megállapodásra viszont szükség lenne – leginkább a szerbeknek –, akik 
a 2025-ös bővítéssel az EU-hoz szeretnének csatlakozni; ennek a valószínűsége 
viszont már egyre kisebb.

A szerb–koszovói viszony békés rendezése lehet a Balkán második gordiuszi 
csomója. Az elsőt jelentő macedón–görög névvitát úgy tűnik, hogy sikerül megol-
dani 25 év után, így most erre kellene koncentrálnia a nemzetközi közösségnek is. 
A sikeres megállapodás újabb lökést adhat a két fél között zajló tárgyalásoknak és 
elvezethetnek egy újabb kompromisszumos megállapodáshoz, melyben mindenki 
veszítene egy kicsit, de sokkal többet nyerne.

oRosz AnnA

A szerb–albán reláció a Balkán egyik fő konfliktusforrása, amelynek országokon 
belüli és országok közötti aspektusai egyaránt léteznek. Az európai integrá-
ció egyfajta közös célként szolgáltat keretet a Belgrád–Pristina-dialógushoz 

és a tágabb nyugat-balkáni megbékélési folyamathoz, de az idő múlásával egy-
re komolyabban jelentkeznek e keret korlátjai. A kilátások még bizonytalanabbnak 
tűnhetnek, ha számításba vesszük, hogy az EU mind kevésbé hajlandó politikai elő-
nyöket nyújtani a vitás kérdések rendezéséért cserébe. Korábban ugyanis gyakran 
az uniós csatlakozási folyamatban való előrelépéssel (pl. tagjelöltség megadása, 
csatlakozási tárgyalások megkezdése) honorálták az ilyen – gyakran valójában 
csak papírra vetett – törekvéseket. Azonban az Általános Ügyek Tanácsának 2018. 
június 26-i következtetései – amelyek között a görög–macedón névvitát rendező, 
történelminek tekinthető megállapodás aláírása ellenére szó sem volt arról, hogy 
Macedónia zöld jelzést kapna a csatlakozási tárgyalások megkezdéséhez. Ez rá-
mutatott arra, hogy az EU-ban sokkal komolyabbak lettek a reformokra vonatkozó 
elvárások, illetve hogy a viták rendezése mindinkább alapkövetelménnyé válik.

Az elhúzódó csatlakozási folyamat egyre kevesebb politikai haszonnal kecsegtet 
a balkáni államok vezetői számára. Így az eddiginél gyakrabban jelenik meg az eu-
rópai/euroatlanti integrációs irányvonal folytatása mellett a nacionalista, megosztó 
retorika vagy éppen az alternatív külpolitikai irányvonalak pedzegetése. A feszültség 
fenntartása lehetőséget ad a „balkáni erős vezetők” számára a biztonságpolitikai 
szempontok felszínen tartására, amelyekkel a saját szerepüket és jelentőségüket 
igazolhatják mind odahaza, mind a nemzetközi platformon. Edi Rama, Hashim 

https://pannonrtv.com/rovatok/politika/nincs-elorelepes-belgrad-es-pristina-kozotti-parbeszedben
https://www.consilium.europa.eu/media/35863/st10555-en18.pdf
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Thaçi és Aleksandar Vučić is számtalan alkalommal gerjesztette a hangulatot és a 
konfliktust, majd szólított fel a helyzet békés megoldására, és vett részt a kapcsola-
tok enyhítésében. Ilyen volt például a Koszovóba indított, szerb vallási jelképekkel és 
a „Kosovo je Srbija” felirattal dekorált vonat körüli feszültség, vagy amikor Edi Rama 
más alternatívákat emlegetett az európai integrációval szemben.

A Belgrád–Pristina-dialógus kezdetben korlátozott eredményeket hozott. A konst-
ruktív kétértelműség jegyében számos olyan megállapodás született, amelyet 
otthon mindkét fél másképp kommunikálhatott, így jellemzően a kivitelezésnél je-
lentkeztek a problémák. 2015. augusztus óta azonban teljesen elakadt a folyamat, 
ugyanis a szerb többségű önkormányzatok szövetségéről szóló megállapodást nem 
tudták végrehajtani. A helyzet rendezetlensége Koszovó számára járt komolyabb 
hátrányokkal, mivel a státusza rendezetlen maradt, de még az európai integrációs 
folyamatban sem tudott igazán jelentős eredményeket felmutatni. A jelentős 
nagyságú diaszpórával rendelkező Koszovóban az uniós vízumliberalizáció ismé-
telt elhalasztása – ráadásul a Montenegróval kötött, szintén súlyos belpolitikai 
konfliktusokat okozó demarkációs megállapodás ratifikálása után –, valamint az 
Interpol-tagság elnyerésére tett kísérlet sikertelensége komoly elégedetlenséget 
szült.

A Szerbiával folytatott dialógus eddig sem élvezett kiemelt támogatottságot 
Koszovóban, de a külső elismertség hiányában – illetve az egyre erősebb szerb 
diplomáciai offenzíva alatt – a koszovói kormány politikájában mind nagyobb sze-
rephez jutnak a belső nemzet- és államépítési lépések (pl. a Koszovói Biztonsági 
Erők haderővé alakítása), amelyek ellensúlyozhatják a külpolitikai sikertelenséget. 
Ezek azonban ugyanakkor nehezebbé teszik a dialógus folytatását, amit elsősorban 
az államfő próbál kézben tartani. A kormány a Szerbiából és Bosznia-Hercegoviná-
ból érkező termékekre kivetett 100 százalékos büntetővámmal demonstrálta azt, 
hogy képes nehézségeket okozni, ha a másik fél, illetve az EU nem nyújt támogatást 
a függetlenség elismeréséhez.

A szerb és a koszovói államfő területcserére vonatkozó kezdeményezése szin-
tén e patthelyzet valós vagy csak látszólagos feloldását célozhatta. Ehhez azonban 
nem igazán leltek egyértelmű támogatókra. Az USA nem fogalmazott meg előzetes 
korlátozásokat, Németország viszont határozottan elutasította a javaslatot. A külső 
nyomás növekedését jelzi azonban, hogy az Egyesült Államok egyre gyakrabban 
nyilvánít véleményt a kérdésben, és rövid időn belül eredményt akar látni. A külső 
támogatottság mellett a belső megosztottság is korlátot szab a kezdeményezésnek.

Az Albániával való együttműködési és integrációs keret bővítésére és erősítésé-
re irányuló legfrissebb koszovói lépések és a szerb termékek kiszorítása azonban 
lényeges fordulatot hozhatnak a régión belüli kapcsolatokban. Ennek ütemére és 
menetére Albánia európai perspektívájának alakulása is hatással lesz, mivel aligha 
várható, hogy az ország, noha rendkívül szorosak a kapcsolatai Koszovóval, annak 
támogatása miatt lemondana a nemzeti érdekei védelméről.

https://www.blic.rs/vesti/politika/blazenopocivsi-4813-secate-li-se-voza-kosovo-je-srbija-nikada-nije-stigao-na-kosovo-a/evdh7kz
https://www.schengenvisainfo.com/news/commissioner-hahn-2020-is-a-realistic-date-for-kosovo-visa-liberalization/
https://www.schengenvisainfo.com/news/commissioner-hahn-2020-is-a-realistic-date-for-kosovo-visa-liberalization/
https://prishtinainsight.com/kosovo-ratifies-demarcation-deal-montenegro/
https://prishtinainsight.com/kosovo-fails-to-join-interpol/

