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Magyarország után Szlovénia is a határai lezárásával válaszolt a migrációs nyo-
másra a Nyugat-Balkánon, míg Horvátország nem tervezi ezt a lépést. Megoldási 
javaslat a helyzet kezelésére egyelőre nem látszik, a térség országai az Európai 
Unióra várnak.

A migránsok HorvátországbA érkeztek

A magyar–szerb határ lezárása merőben új helyzetet teremtett a migránsok 
által használt nyugat-balkáni útvonalon. Ahogy az várható volt, a nagy-
részt Görögországon (és Bulgárián), majd Macedónián keresztül Szerbiába 

érkező tömeg, megkerülve a magyar határzárat, Horvátországon át igyekszik be-
jutni az Európai Unió területére, hogy onnan a már a schengeni övezetbe tartozó 
Magyarországra vagy Szlovéniába, később pedig Ausztriába, Németországba 
utazzon tovább. Bár a horvát hatóságok készültek erre a forgatókönyvre, min-
denkit meglepett, hogy a horvátoknak a bevándorlók ellátását biztosító rendszere 
mégis egyetlen nap alatt összeomlott, miután csütörtökön több mint nyolcezren 
keltek át illegálisan a szerb–horvát határon.Ezt követően a horvát kormányzat a 
Szerbiával közös határ lezárásáról döntött, de Zoran Milanović horvát miniszterel-
nök a péntek déli sajtótájékoztatóján már azt mondta, nem húznak se kerítést, és 
a katonaságot sem rendelik oda – azaz lényegében átengedik a migránsokat. 
A horvát hatóságok buszokkal szállították/szállítják a magyar és a szlovén ha-
tárhoz a bevándorlókat és menekülteket, Szlovénia azonban – a schengeni határ 
biztosítására hivatkozva – szintén lezárta a határt, és nem engedi be a Zágrábból 
érkező vonatokat sem.

Horvátország nem tudjA lezárni A HAtárát

Az, hogy Horvátország nem rendel el komolyabb határzárat, több okra ve-
zethető vissza. Egyrészt egy ilyen lépés teljesen leblokkolná az egyik fő 
export-import útvonalat, másrészt azzal, hogy a közeli magyar határhoz 

viszik az embereket, Magyarországra helyezi át a nyomást. Végül fontos kiemelni, 
hogy a Szerbiával közös határ lezárásának nem is lenne sok értelme, mivel ezt a 
migránsok Bosznia-Hercegovina felől könnyen ki tudnák kerülni. A Horvátország 
és Bosznia közti sávot pedig egyszerűen képtelenség volna blokkolni, mivel az 
Európa egyik leghosszabb, több mint 1000 kilométeres határa.

http://vs.hu/mind/osszes/akik-egy-haborubol-erkeznek-felismerik-az-aknamezoket-0917#!s7
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szerbiA Az európAi uniót

és Horvátországot kritizáljA

A helyzetre egyelőre nem látszik megoldás, az illetékesek az Európai Unió 
– és elsősorban Németország – reakciójára várnak. Különösen igaz ez 
Horvátországra, amely gazdaságilag jelentősen függ Berlintől, így nehéz 

elképzelni, hogy a német akarattal szembemenjen. Ahogyan azt Zoran Milanović 
szintén a péntek déli sajtótájékoztatón kifejtette, támogatják Angela Merkel po-
litikáját, de Horvátország nem lesz „hot spot” a menekültek számára. Milanović 
erősen kritizálta Brüsszelt, amiért az EU-nak még nincs terve a helyzet kezelésé-
re. Hozzátette: betartják az uniós szabályokat, de a saját érdekeiket is szem előtt 
tartják.

A kialakult helyzet érzékenyen érinti Szerbiát is, ahol jelenleg is bevándor-
lók, menekültek tömegei várják, hogy – a szerb hatóságok által rendelkezésükre 
bocsátott buszokkal – elérhessék a határt, és továbbmehessenek az Európai 
Unióba. Szerbia, amely hónapok óta jelentős nyomásnak van kitéve, egyre erőtel-
jesebben sürgeti, hogy az Európai Unió nyújtson segítséget, és mind hevesebben 
bírálja azt, ahogyan az Unió a helyzetet kezeli. Aleksandar Vulin szerb munka-, 
foglalkoztatás-, veterán- és szociális ügyi miniszter egy csütörtök esti nyilatko-
zatában Horvátországot is hevesen kritizálta. Mint fogalmazott: sajnálja, hogy 
a horvátok emberségessége és szolidaritása mindössze két napig tartott. Hoz-
zátette még, hogy Szerbia nem bűnös azért, mert mások képtelenek kezelni a 
helyzetet. A szerb miniszterelnök, Aleksandar Vu�ić egy nyilatkozatában kifejtet-�ić egy nyilatkozatában kifejtet-ić egy nyilatkozatában kifejtet-ában kifejtet-ban kifejtet-
te, hogy nem érti, Horvátország hogyan omolhatott össze ilyen hamar, miközben 
Szerbia már négy hónapja küzd a problémával.

* * *

A térség országainak a szakértői egy múlt heti, Montenegróban tartott kon-
ferencián régiós összefogást sürgettek egymás megsegítése érdekében, 
a helyzet kezelését azonban valamennyi érintett állam az Európai Uniótól 

várja – ám eddig hiába. Az idő pedig sürget, mert a hűvös ősz közeledik a Nyugat-
Balkánon is.

http://kki.gov.hu/a-migracios-krizis-is-szoba-kerult-a-montenegroi-konferencian
http://kki.gov.hu/a-migracios-krizis-is-szoba-kerult-a-montenegroi-konferencian

