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Február 15-én, az egykori Jugoszlávia tagállamai közül – Koszovót leszámítva – 
utolsóként Bosznia-Hercegovina is benyújtotta az uniós csatlakozási kérelmét. 
A csatlakozás folyamatát azonban több tényező is hátráltatja, ráadásul a balkáni or-
szág alkotmányos berendezkedésén is alapjaiban kellene változtatni ahhoz, hogy az 
megfeleljen az uniós elvárásoknak. Bosznia uniós elkötelezettsége megkérdőjelez-
hetetlen, a politikusok szerint ez az egyetlen út az ország számára. Sokan azonban 
elsietettnek tartják a lépést, és Boszniának még hosszú utat kell megtennie, hogy 
egyszer felvételt nyerjen az Európai Unióba. Az elemzésben áttekintjük az ország 
útját a békekötéstől a csatlakozási kérelem beadásáig, és sorra vesszük azokat a 
főbb kérdéseket, amelyeket meg kell oldania ahhoz, hogy elnyerhesse a tagjelölti 
státuszt.

A boszniAi társAdAlom
szeretné Az euroAtlAnti integrációt

Bár Bosznia leginkább az országban marginálisan jelen levő radikális iszlamista 
csoportok miatt kerül be a híradásokba, a balkáni állam elkötelezett az uniós 
integráció mellett. Annak ellenére, hogy egységes és hiteles felmérés nem 

történt, az egyes közvélemény-kutatások alapján elmondható, hogy a társadalom 
körülbelül 70 százaléka támogatja az uniós csatlakozást. A három államalkotó 
nemzetiség (bosnyák, szerb és horvát) egységes a kérdésben, és nincs olyan politi-
kai párt sem, amely akár minimálisan is ellenezné azt.

Az EU-csatlakozás népszerűségének elsődleges oka az, hogy több pénzügyi 
támogatást, annak következtében pedig jobb életet remélnek tőle. A bosnyákok és 
a horvátok emellett abban is bíznak, hogy a csatlakozási folyamat kikényszerítheti 
végre az alkotmány megváltoztatását.

A NATO-csatlakozás kérdése már megosztóbb: míg a bosnyákok és a horvátok 
teljes mellszélességgel támogatják a szervezethez való közeledést, addig a Boszniai 
Szerb Köztársaság (Republika Srpska, RS) szerb lakosságának egy jó része – főleg az 
idősebb generáció – ellenzi azt. Egyfelől az Észak-atlanti Szerződés Szervezetének 
az 1994–1995-ben a boszniai szerb területek felett végrehajtott bombázása, más-
részt Belgrád NATO-ellenessége miatt. Ugyanakkor, annak ellenére, hogy a boszniai 
szerb politika hivatalosan ellenzi a NATO-csatlakozást – amelytől Boszniát jelenleg 
csupán egy lépés választja el –, több olyan partnerségi programot is megszavaz-
tak, amelyik a NATO-val közös külföldi bevetésről szólt. Mivel a boszniai hadsereg 
megalakulása a NATO-nak volt köszönhető, az megfelel a NATO-követelmények-
nek. A csatlakozást azonban hátráltatja, hogy nem minden esetben tisztázott, hogy 
bizonyos állami javaknak ki a tulajdonosa: az RS azt az álláspontot képviseli, hogy 
az entitás területén lévő objektumokról ők rendelkeznek, míg a Föderáció szerint 
azok is állami tulajdont képeznek. A másik probléma, hogy az alkotmány szerint az 

http://kki.gov.hu/bosznia-hercegovina-valoban-az-iszlam-terrorizmus-europai-hidfoallasa-1
http://kki.gov.hu/bosznia-hercegovina-valoban-az-iszlam-terrorizmus-europai-hidfoallasa-1
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egyes állami szintek mindent blokkolhatnak (erre később részletesen kitérünk), így 
nehéz egységes álláspontot kialakítani.

A helyi lApok üdvözölték A lépést

A csatlakozási kérelem beadásának másnapján megjelent boszniai lapok alap-
vetően pozitívan írtak a lépésről. A horvát pártokhoz közeli Večernji List azt 
emelte ki, hogy a dokumentumot a horvát elnökségi tag, Dragan Čović adta 

be. (Bosznia-Hercegovinában hármas elnökség működik, amelyben a három et-
nikum – bosnyák, szerb, horvát – képviselteti magát, és konszenzussal hoznak 
döntéseket.) Mint idézik: „történelmi nap ez Bosznia számára, hiszen az EU- és a 
NATO-csatlakozás a két legfontosabb stratégiája az országnak”. A lap a nagyon 
pozitív és támogató reakciójában kiemeli: az EU-csatlakozás megoldaná a Boszni-
ában élő horvátok problémáit. Idézték a már uniós tagállam, Horvátország elnökét, 
Kolinda Grabar-Kitarovićot is, aki támogatásáról biztosította Bosznia-Hercegovinát.

Az egyik legnagyobb példányszámú – a bosnyák pártokhoz közeli és alapítása 
óta a NATO-val és az EU-val szimpatizáló – napilap, a Dnevni Avaz Igor Crnadak 
külügyminisztert idézte, aki úgy fogalmazott, hogy a lépéssel nagy munka vette 
kezdetét. A lap kiemeli, hogy a török külügyminiszter is a támogatásáról biztosította 
a kormányt.

A boszniai szerb Nezavisne Novine a gazdasági miniszter, Mirko Šarović szavait 
emelte ki, aki szerint kompromisszumra kell törekedni az EU-val, és védelmet szerez-
ni a boszniai mezőgazdaságnak. Ez azért különösen fontos a Republika Srpskának, 
mivel a területén – jelentős ipar hiányában – a mezőgazdaság a meghatározó.

A multietnikus szociáldemokrata párthoz közel álló Oslobođenje szerint el-
jött a pillanat, amikor el kell kezdeni keményen dolgozni. Ugyanakkor Aleksandra 
Pandurević (Szerb Demokrata Párt, SDS) felvetését is idézi a napilap: van-e elég jó 
szakértő, aki végig tudja a folyamatot vinni. (Érdekesség, hogy az egyik tévécsator-
na készített egy felvételt a boszniai parlamentben, amelyben arra voltak kíváncsiak, 
hány képviselő beszél valamilyen idegen nyelven. Az eredmény lesújtó volt.) Bár 
az EU-csatlakozás szükségességét ez a lap sem kérdőjelezi meg, a cikkben ki-
emelik, hogy a nemzetközi visszhangok alapján nem feltétlenül most kellett volna 
benyújtani a kérelmet. Az Oslobođenje idézi az ellenzéki szociáldemokrata párt 
(Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine, SDP) vezetőjét, Nermin Nikšićet, 
aki úgy fogalmazott, hogy a lépés jelen pillanatban nem jelent semmit, mivel még 
nincs egység az alapkérdésekben. Nikšić szerint előbb Boszniában kellene kon-
szenzusra jutni.

http://www.vecernji.ba/nato-i-kandidatski-status-za-eu-dva-strateska-pravca-bih-eu-1060505
http://www.avaz.ba/clanak/220127/ministarstvo-vanjskih-poslova-turske-cestitalo-podnosenja-aplikacije-bih-za-clanstvo-u-eu?url=clanak/220127/ministarstvo-vanjskih-poslova-turske-cestitalo-podnosenja-aplikacije-bih-za-clanstvo-u-eu
http://www.nezavisne.com/novosti/bih/Pocinju-pregovori-o-adaptaciji-SSP-a-Da-li-ce-BiH-zastititi-domace-poljoprivrednike/354057
http://ba.n1info.com/a80822/Vijesti/Vijesti/Strani-jezici-u-Parlamentu-BiH.html
http://ba.n1info.com/a80822/Vijesti/Vijesti/Strani-jezici-u-Parlamentu-BiH.html
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éllovAsból sereghAjtó

Bosznia-Hercegovina az utolsó az egykori Jugoszlávia országai közül (Ko-
szovót leszámítva), amely beadta az uniós csatlakozási kérelmét. Szlovénia 
2004-ben, Horvátország 2013-ban lett az EU teljes jogú tagja (az előbbi a 

schengeni övezethez is csatlakozott); Macedónia már tagjelölt, de Montenegró és 
Szerbia is megkezdte a csatlakozási tárgyalásokat.

Pedig Bosznia az 1992 és 1995 közötti háborút követően nagyon hamar rálépett 
az Unió felé vezető útra. Miután az ország szinte azonnal kiadta a háborús bűnö-
söket, az akkor nagyrészt baloldali kormányok vezette Európai Unió és az Amerikai 
Egyesült Államok is nyitottan fordult a függetlenségét háborúval kivívó állam felé. 
Míg Horvátország nem volt hajlandó együttműködni Hágával, Jugoszlávia pedig 
Slobodan Milošević rezsimje miatt nem volt elfogadható az EU számára, Bosz-
nia 1997-ben speciális státuszt kapott, és kereskedelmi partnerségre léphetett az 
EU-val. A következő évben pedig egy közös munkacsoport is alakult, amely az EU 
technikai támogatását volt hivatott elősegíteni. 1999-ben az Európai Bizottság kül-
politikai stratégiai, politikai, gazdasági és jogi együttműködést kötött az országgal. 
2000-ben az Európai Unió 18 kulcskérdésben várta Bosznia válaszát, melyekre az 
„unió előszobájának” tartott stabilitási és együttműködési paktum tárgyalásainak a 
megkezdéséhez volt szükség. 2003-ban az Európai Bizottság 346 kérdést intézett 
Szarajevóhoz, 16 fontos témakörben (feasibility study). Az Európai Tanács a régió-
ból elsőként Boszniával kötött partnerséget, 2004-ben. 2005-ben meg is kezdődtek 
a tárgyalások a stabilitási és együttműködési paktumról, a megállapodást pedig 
2008-ban írták alá. Újabb négy évet kellett várni azonban a csatlakozási folyamatról 
szóló első párbeszédre. 2015. június 1-jén lépett életbe a paktum, s azt az uniós 
intézmények novemberben jóvá is hagyták. Közben Bosznia-Hercegovina kormá-
nya elkészítette a szükséges reformok előkészítésére vonatkozó akciótervét. 2016. 
február 15-én pedig hivatalosan is beadták a csatlakozási kérelmet.

A folyamat természetesen itt nem áll meg. Sőt, ahogy arra az idézett lapok is 
rávilágítottak: Szarajevó számára most kezdődik az igazi munka. A csatlakozási 
folyamat szabályainak megfelelően a kérelem benyújtását először mind a 28 tag-
államnak jóvá kell hagynia. Ez egyelőre erősen kérdéses, hiszen az EU több reform 
végrehajtását, elsősorban pedig a koordinációs mechanizmus újragondolását várja 
el – erre később részletesen is kitérünk. Ha a tagállamok jóváhagyják a kérelmet, 
Boszniának több ezer kérdésre kell választ adnia. Ha azokat az Európai Bizottság 
kielégítőnek találja, mérlegeli, hogy Bosznia-Hercegovina készen áll-e a tagjelöl-
ti státusz elnyerésére. Arra nincs általános szabály, hogy erre mennyit kell várni: 
Macedóniának például két évébe telt, mire megkapta a zöld jelzést. Valószínűleg 
Bosznia esetében a folyamat még hosszabb időt vesz majd igénybe, hiszen több 
alapvető reformot várnak el az országtól.
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sok uniós elvárásnAk kell még megfelelni

Bosznia-Hercegovinának még sok a teendője, hogy az EU érdemben foglal-
kozzon a csatlakozás kérdésével. A kérelem benyújtására reagálva a jelenlegi 
EU-elnök, Hollandia szarajevói nagykövete, Jurriaan Kraak úgy vélte, a lépés 

túl korai volt. Ahhoz, hogy az érdemi tárgyalások megkezdődhessenek, ugyanis 
szükséges a koordinációs mechanizmus tisztázása és a 2013-as népszámlálási 
cenzusok nyilvánosságra hozása, ami a mai napig nem történt meg. De az Európai 
Unió vezetői részéről korábban is elvárásként fogalmazódott meg, hogy Boszniának 
fejlődnie kell még az emberi jogok tiszteletben tartása, a korrupció és szervezett 
bűnözés elleni harc, valamint a szegénység felszámolása terén.

Johannes Hahn, a regionális politikáért felelős uniós biztos és Federica 
Mogherini, az EU külügyi és biztonságpolitikai főképviselője közös levélben refor-
mokra szólította fel a boszniai kormányt. Ebben négy fő kérdéskört emeltek ki.

A közigazgatás reformja és a független igazságszolgáltatási rendszer kiépítése 
mellett a gazdasági növekedés és a szociális igazságosság növelése, valamint a két 
országrész (és Brčko kerület) együttműködését célzó koordinációs mechanizmus a 
fő elvárás az EU részéről. Emellett korábban az integráció folytatásának feltételéül 
szabta Brüsszel azt is, hogy módosítsák a kisebbségekkel szemben diszkriminatív 
választási törvényt. A továbbiakban az utolsó három témakörrel foglalkozunk rész-
letesebben.

gAzdAsági növekedés
és A szociális igAzságosság növelése

Bosznia-Hercegovina Európa egyik legszegényebb országa. A 2014-es hiva-
talos adatok szerint a munkanélküliség közel 28 százalékos, a fiatalok között 
azonban ennél is súlyosabb a helyzet: 63 százalék körüli azoknak az aránya, 

akiknek hivatalosan nincs munkájuk. Míg Jugoszlávián belül Bosznia volt az egyik 
legerősebb gazdasággal és iparral rendelkező tagállam – az export 70 százaléka a 
területéről került ki –, a nagy vállalatokat a háború alatt és után lerombolták vagy 
bezárták. Ezt követően a mezőgazdaságra helyezték a hangsúlyt, most pedig a ter-
mészeti adottságokat kihasználva, az energetikára fordítanak kiemelt figyelmet.

Bosznia-Hercegovina a Közép-európai Szabadkereskedelmi Megállapodás 
(CEFTA) tagja, szabad és nyílt piacokon mozoghat. Problémát okoz ugyanakkor, 
hogy az ország megosztottságából eredően nincs egységes szabályozás (pl. 
adószabályok) a föderációban és a szerb entitásban. Bár elenyésző számban je-
lenleg is vannak folyamatban uniós projektek, az országnak a már most lehívható 

http://depo.ba/clanak/143876/kraak-trenutno-nema-jedinstvene-podrske-medu-clanicama-eu-za-bh-aplikaciju
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EU-pénzekből nagyon keveset sikerült eddig kihasználnia. A csatlakozási tárgyalá-
sok megkezdésével azonban még több forrás állna Bosznia rendelkezésére, többek 
között a kereskedelem, a környezetvédelem vagy épp a vidékfejlesztés területén. 
Kérdés azonban, hogy azok lehívása sikeresebb lesz-e.

A válAsztási törvény módosításA

Brüsszel elvárásként fogalmazta meg azoknak a jogszabályoknak a mó-
dosítását is, amelyek véleménye szerint jelenleg bizonyos kérdésekben 
diszkriminálják a kisebbségeket. A probléma megértéséhez vissza kell nyúl-

nunk az 1995-ös daytoni egyezményhez, amelynek függeléke Bosznia jelenlegi 
alkotmánya. Ez Bosznia-Hercegovinában három államalkotó nemzetiséget ismer el, 
egyenlő jogokkal: a bosnyákot, a szerbet és a horvátot. Népszámláláskor még egy 
lehetőséget, az „egyéb” kategóriát ajánlják fel mindazoknak, akik nem sorolhatóak 
be e három nemzetiség valamelyikébe.

Az alkotmány értelmében hármas elnökség van, amelynek feladatát az ál-
lamalkotó etnikumokból választott elnökök látják el, akiknek konszenzussal kell 
döntést hozniuk. Elnök azonban a fentiekből következően csak szerb, horvát és 
bosnyák nemzetiségű lehet. (Tovább bonyolítja a helyzetet, hogy például a szer-
bek lakta Banja Lukában csak szerbet választhatnak, horvátot vagy bosnyákot 
nem. A horvát többségű települések lakói szintén csak horvátot, a bosnyákoké 
pedig csak bosnyákot választhatnak).

Az Emberi Jogok Európai Bíróságán 2006-ban indított pert Bosznia-Hercego-
vina ellen a roma Dervo Sejdić és a zsidó Jakob Finci. Mindketten azt kifogásolták, 
hogy bár boszniai állampolgárok, a választási törvény értelmében nem lehet el-
nöknek jelölni őket. A strasbourgi bíróság helyt adott a kérelmüknek, és Boszniát 
módosításra kötelezte. Ez máig sem történt meg, bár sokáig ez volt az EU egyik fő 
kritériuma.

A fő kérdés A koordinációs mechAnizmus

A koordinációs mechanizmus problémájának megértéséhez szintén Daytonig 
kell visszamennünk. A békeszerződés és a hozzá csatolt alkotmány fő 
megalkotója, Richard Holbrook amerikai diplomata – legalábbis a daytoni 

tárgyalódelegáció egyik tagjának, a boszniai szerb Miro Lazovićnak az elmondása 
szerint – a béke érdekében kialakított rendszert csak átmenetinek gondolta, éppen 
annak nehézkessége és komplikáltsága miatt. A megváltoztatása azonban nagyon 
nehezen halad.
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Az 1995-ben kidolgozott és máig élő rendszer Bosznia-Hercegovinát két entitás-
ra osztotta: a Bosznia-hercegovinai Föderációra (Federacija Bosne i Hercegovine, 
vagy ahogyan gyakrabban emlegetik: a bosnyák–horvát föderáció) és a Boszniai 
Szerb Köztársaságra (Republika Srpska, RS). A központi kormányzat mellett tehát a 
két entitásnak is van külön vezetése, saját kormánnyal. (Emellett a Föderációt kan-
tonokra osztották, amelyek szintén saját kormányzattal rendelkeznek. Az RS-ben 
nincsenek kantonok.) E szintek alatt helyezkednek el a települési önkormányzatok. 
Külön kategóriát képez a Brčkói Körzet, amelyet közvetlenül a központi állami szint 
felügyel. Mint látható, egy olyan kérdés esetén, amely az entitás és a kanton ha-
táskörébe is tartozik – ilyen például a mezőgazdasági ügyek többsége, mivel nincs 
állami szinten földművelésügyi minisztérium –, a döntési folyamat rendkívül bonyo-
lult és hosszadalmas.

Ennek a mechanizmusnak a reformja Brüsszel egyik legalapvetőbb elvárása az 
országgal szemben. A boszniai kormány a csatlakozási kérelem beadása előtt két 
héttel módosította is a mechanizmust, mégpedig úgy, hogy az alsóbb szinteknek 
még erősebb vétójogot adott – azaz lényegében bármelyik szint tudja blokkolni a 
többit. Ilyen esetekben bizottságokat állítanának fel, amelyekben viszont ugyanazok 
lennének a tagok, akik a folyamat addigi szakaszaiban is részt vettek. Ez a szi-
gorítás azért is logikátlan, mert a központi kormányzat az alkotmány szerint a két 
entitás konszenzusára épül. A fő probléma azonban az volt, hogy a jogszabályt tel-
jes titokban módosították, anélkül hogy előzőleg bárkivel egyeztettek volna. A sajtó 
és a pártok csak a hivatalos közlönyből értesültek róla.

Míg az új, az elmúlt kilenc évben alkalmazottat felülíró koordinációs mechaniz-
must a kormányzat sikerként tálalta, mind az ellenzék, mind a boszniai publicisták 
ellenérzésüknek adnak hangot vele kapcsolatban. Szerintük ugyanis azzal a kor-
mány az entitásoknak és a kantonoknak is jogot adna arra, hogy tárgyaljanak az 
EU-val, miközben az alkotmány kimondja, hogy a külpolitika állami feladat. Az ellen-
zékiek nonszensznek nevezték, hogy az új mechanizmus értelmében a kantonok 
megvétózhatnák az állami szintű döntéseket. Az ellenzők szerint ezzel a mechaniz-
mussal Bosznia kérelmét soha nem fogják elfogadni. Felteszik azt a kérdést is, hogy 
miért kellett 14 napig titokban tartani a döntést.

Milorad Dodik, a Republika Srpska elnöke egyenesen úgy fogalmazott, hogy 
Bosznia miniszterelnöke hazudott az RS miniszterelnökének, Željka Cvijanovićnak, 
ugyanis korábban megígérte neki, hogy elfogadás előtt megküldi a tervezetet, ám ez 
nem történt meg. Az ellenzékhez közeli Dani című hetilap idézte Saša Magazinovićot, 
az ellenzéki SDP egyik parlamenti képviselőjét, aki szerint a miniszterelnök hazudott 
a parlamentnek és a népnek is. Válaszul a kormánypárti Demokratikus Akció Pártja 
(Stranka demokratske akcije, SDA) és Jobb Jövőért Párt (Stranka za bolju budućnost, 
SBB) azzal reagált, hogy elkötelezettek az EU-csatlakozás iránt, és aki megkérdője-
lezi az általuk benyújtott új koordinációs mechanizmust, az euroszkeptikus.

http://www.balkaninsight.com/en/article/adoption-of-bosnia-s-new-eu-coordination-mechanism-sparks-controversy-02-10-2016-2
http://vijesti.ba/clanak/297252/realizirano-50-posto-agende-nema-povratka-idemo-ka-clanstvu-u-eu
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túl korAi volt benyújtAni?

Sokan felvetik a kérdést Bosznián belül és kívül is, hogy mennyire volt időszerű 
éppen most beadni a csatlakozási kérelmet. Mint korábban már szóba került, 
Hollandia szarajevói nagykövete, Jurriaan Kraak szerint a lépés túl korai volt. 

Ezzel a véleménnyel ért egyet Zekerijah Smajić, az elismert boszniai uniós szak-
ember, az EU és Bosznia tárgyalási folyamatainak a szakértője, a SENS ügynökség 
igazgatója is. Mint a Novo Vrijeme hetilapnak adott interjújában kifejtette, a csatla-
kozási tárgyalás nagyon nehéz lesz, mivel Bosznia-Hercegovinában nincs meg a 
politikai és intézményi kapacitás arra, hogy egységes hangon szóljon az Unióhoz, 
ráadásul jelenleg a migrációs válság miatt az Európai Unió is destabilizált.

A boszniai szakértők nagy része azon az állásponton van, hogy a kérelem 
benyújtása elhamarkodott volt, hiszen nem lesz előrelépés mindaddig, amíg a ko-
ordinációs mechanizmust nem teszik valóban rendbe. (Az Európai Bizottságnak 
az országról készített legutolsó jelentése is ezt emeli ki fő problémaként.) Míg a 
kormányzat abban bízik, hogy már 2017-ben elnyerhetik a tagjelölti státuszt, ezt a 
szakértők esélytelennek tartják, hiszen a politikai elit eddig sem tett lényegi lépé-
seket az EU által elvárt reformok érdekében. A tényleges cselekvést persze tovább 
nehezíti az ország szerkezeti megosztottsága is.

Nem szabad azonban elfelejteni, hogy 2016 októberében helyhatósági válasz-
tások, két év múlva pedig parlamenti választások lesznek. És bár a kormányzó 
pártok hatalma és támogatottsága megkérdőjelezhetetlen, az EU iránt elkötelezett 
szavazók szemében fontos üzenet lehet a csatlakozási kérelem benyújtása. Az el-
következő hónapok fognak választ adni arra, hogy mindez csak kampányüzenet, 
vagy a daytoni békeszerződés megkötése után 21 évvel végre megkezdődhetnek a 
valódi reformok Bosznia-Hercegovinában.

http://depo.ba/clanak/143876/kraak-trenutno-nema-jedinstvene-podrske-medu-clanicama-eu-za-bh-aplikaciju
http://novovrijeme.ba/uzroci-zla-gori-su-od-zlih-posljedica/
http://novovrijeme.ba/uzroci-zla-gori-su-od-zlih-posljedica/

