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ElőzményEk

A híres mondat, „Gondolkodj globálisan, cselekedj lokálisan!” (Think globally, 
act locally) manapság Montenegró vonatkozásában különösen érvényesnek 
tűnik. Ami ezekben a napokban ott történik, az az egész balkáni régió és a 

vele szomszédos államok jövőjét kiszámíthatatlanná teszi.
A 2006-os, békésen lezajlott függetlenné válás és újjáépülés óta Montenegrónak 

(Crna Gora; jelentése: fekete hegy) – és az országot azóta vezető kormánynak – van 
egy alapvető, folyamatosan megnyilvánuló problémája. A politikai ellenzék, amely 
többségében szerb politikai pártokból alakult, minden alkalmat megragad arra, 
hogy konfrontálódjon a kormánnyal és beteljesítse álmát: az újraegyesülést Szer-
biával. Ehhez az elszántságukhoz sokszor jelentős támogatást kapnak Szerbiából 
is. A rendőrökkel való durva összecsapáshoz vezető október 24-i podgoricai tö-
megtüntetés is ennek a politikának a folytatása, ám – mint látni fogjuk – az ott 
történteknek nem ez volt az egyetlen oka.

Montenegró legerősebb és legbefolyásosabb embere kétségkívül a 
miniszterelnök, Milo Đukanović, aki sok tekintetben is nagyon érdekes politikai sze-
replő. Đukanović 1991-ben lett az akkor még jugoszláv tagköztársaság Montenegró 
miniszterelnöke. Mindössze 29 éves volt, s ezzel megszerezte a leg� atalabb euró-s ezzel megszerezte a leg�atalabb euró-
pai kormányfő titulusát. Hatalomba helyezése része volt Jugoszlávia, majd később 
Szerbia korábbi vezetője, Slobodan Milošević azon tervének, hogy az akkor már 
szétesőben lévő Jugoszlávia valamennyi tagköztársaságának a vezetésébe do-
mináns faktorként szerbek kerüljenek. A kilencvenes években, a szlovéniai, horvát 
és boszniai háború alatt Đukanović erősen támogatta Miloševićet, ám a korábbi 
barátok 1997-ben ellenséggé lettek. Akkortól kezdve állandóvá vált a harc a monte-
negrói és a szerb vezetés között; a folyamat végül 2006-ban Montenegró független 
állammá válásához vezetett. Ennek az új, a független Montenegró felépítését jelen-
tő politikának Đukanović lett a vezetője. Ő hozta létre a montenegrói kisebbségek 
(bosnyákok, albánok) és a montenegróiak közötti partnerséget. A lakosság 8,6 
százalékát kitevő bosnyák és a 4,9 százalékos albán kisebbség támogatása a mai 
napig rendkívül fontos, ugyanis a mérleg nyelveként döntő tényezővé váltak a szer-
bek és a montenegróiak között, az utóbbi oldalt erősítve. Cserébe a függetlenség 
kikiáltásakor erős kisebbségi jogokat garantált nekik az állam.

http://www.naslovi.net/2011-07-13/seebiz/objavljeni-rezultati-popisa-u-crnoj-gori-broj-srba-manji-za-3-odsto/2669891
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Az EllEnzék mEg AkArjA buktAtni ĐukAnovićot,

és EllEnzi A nAto-csAtlAkozást

A huszonöt éve folyamatosan hatalmon lévő Đukanović távozását követelő 
ellenzék érveinek a listája elég hosszú. A jelenleg a miniszterelnöki posztot 
betöltő politikust választási csalásokkal, különböző bűncselekményekkel, 

korrupcióval és nepotizmussal vádolják, illetve a szemére vetik azt is, hogy nem 
tesz semmit az állam rossz gazdasági állapotának javítása érdekében.

A montenegrói ellenzék lényegében a függetlenség kikiáltása óta a Đukanović-
vezetés végét követeli, ám annak ellenére, hogy az ország az elmúlt közel egy 
évtizedben különböző botrányokat élt át, az ellenzék nagy demonstrációkat soha 
nem szervezett. Montenegró azonban egyre közelebb kerül a NATO-csatlakozáshoz – 
ez pedig az azt erőteljesen elutasító, szerb gyökerű/etnikumú ellenzék számára elég 
motivációnak bizonyult a tömegrendezvény megszervezéséhez.

A „Think globally, act locally” éppen ezért érvényes most Montenegróban, és ke-éppen ezért érvényes most Montenegróban, és ke-en ezért érvényes most Montenegróban, és ke-
rült az érdeklődés középpontjába ez a kis, alig több mint hatszázezer lakosú ország.

A tüntetéssorozat szeptember 27-én kezdődött Podgoricában. A tüntetők 
három hétig folyamatosan jelen voltak a parlament épülete előtt, illetve a központi 
Svetog Petra Cetinjskog sugárúton. Az eseményláncolat csúcsán, az október 24-i 
demonstráción a résztvevők száma a különböző források szerint kétezer és tízezer 
között lehetett, ami hatalmas tömeg az ország méretéhez és lélekszámához 
képest. A montenegrói média arról számolt be, hogy a demonstráción a politikai 
ellenzék vett részt: szerb nacionalisták, elégedetlen lakosok, illetve a szerb orto-
dox egyház képviselői. A felvonulók Montenegró zászlaján kívül Szerbia, a szerb 
ultranacionalista csetnik mozgalom és – érdekes módon – a Szandzsák zász-érdekes módon � a Szandzsák zász-ekes módon � a Szandzsák zász-
laját is lobogtatták. (Ez utóbbi a főleg bosnyákok által lakott régió Szerbiában és 
Montenegróban). Egyes beszámolók szerint a zászlókat észak-montenegrói �atal 
bosnyákok vitték, akik elégedetlenek azzal, hogy a kormány nem fordít elég �gyel-
met az országnak arra az igen fejletlen részére.

A tüntetés szervezői a jórészt a helyi szerbek támogatását élvező Demokrati-
kus Front (Demokratski front, DF) pártjai voltak. (A DF-et jelenleg három szerbpárti 
és NATO-ellenes párt alkotja: az Andrija Mandić vezette Új Szerb Demokrácia 
[Nova], a Demokratikus Néppárt [DNP], valamint a Mozgalom a Változásért [PzP]). 
A rendőrökkel való összecsapásba torkolló október 24-i demonstrációt megelő-összecsapásba torkolló október 24-i demonstrációt megelő-torkolló október 24-i demonstrációt megelő-
zően három héten át követelték a kormány távozását és egy ügyvezető kormány 
felállítását az új választásokig. Ám ennyi idő alatt sem sikerült eredményre jutni-az új választásokig. Ám ennyi idő alatt sem sikerült eredményre jutni- választásokig. Ám ennyi idő alatt sem sikerült eredményre jutni-. Ám ennyi idő alatt sem sikerült eredményre jutni-Ám ennyi idő alatt sem sikerült eredményre jutni-m ennyi idő alatt sem sikerült eredményre jutni-
uk, ezért országszerte meghirdették a tervezett akciójukat. Annyi embert akartak 
Podgoricába hívni, amennyit csak lehetett, hogy minél többen támogassák őket a 
követeléseik kifejezésre juttatásában.
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októbEr 24: vAlójábAn nAto-EllEnEs tüntEtés

A tüntetésnek azonban nem ez volt a fő célja. Ha ugyanis Đukanovićék átadnák 
a hatalmat egy ügyvezető kormánynak, az nem tudna döntést hozni. Ez azt je- döntést hozni. Ez azt je-. Ez azt je-
lenti, hogy a demonstráció destabilizálná Montenegrót, így az idén decemberben 
mégsem kapna meghívást a NATO-ba. Tehát a megmozdulás gyakorlatilag egy 
NATO-ellenes tüntetés volt. Milo Đukanović korábban azt mondta, kész előrehozott 
választásokat tartani akár már egy nappal az országnak az észak-atlanti szerve-
zetbe történő meghívását követően is. Véleményünk szerint a demonstráció valódi 
oka éppen ez volt. És ez az, ami miatt az események akár az egész régiót képesek 
destabilizálni.

Érdekesség, hogy a DF vezetője, Andrija Mandić a „csetnikek hercege” (četnički 
vojvoda) titulus viselője. (A címet egy csetnik tradíció szerinti ceremónia során adja 
az egyik vojvoda a másiknak.) A csetnikek a történelem folyamán erősen negatív 
szerepet játszottak: ez az a szerb fasiszta szervezet, amelynek tagjai a második 
világháború és a kilencvenes évek harcai során is súlyos háborús bűnöket követ-
tek el.) Mandićot ugyanakkor erősen támogatja Szerbia parlamenten kívüli ellenzéki 
pártja, a Szerb Demokrata Párt (Demokratska stranka Srbije, DSS) is, amelynek 
fontos célkitűzése többek között a Szerbia és Oroszország közötti kapcsolatok erő-
sítése. (A párt vezetői néhány hete már a Krím félszigetre is ellátogattak.) A DSS 
arra szólította fel az embereket Montenegróban – különösen a szerbeket –, hogy 
mondjanak nemet a NATO-ra, és építsenek ki erős kapcsolatokat Oroszországgal.

Milo Đukanović a nyilatkozataiban kifejtette, hogy bár a DSS támogatja a tün-Đukanović a nyilatkozataiban kifejtette, hogy bár a DSS támogatja a tün- a nyilatkozataiban kifejtette, hogy bár a DSS támogatja a tün-
tetést, tudomása szerint a jelenlegi szerbiai kormány semmilyen módon nem vesz 
részt annak támogatásában. Úgy vélte, hogy Oroszország is a tüntetők oldalán áll, 
de Moszkva tagadta, hogy bármi köze lenne a demonstrációhoz.

Montenegróban egyébként a függetlenség kikiáltása óta erős az orosz gazda-
sági befolyás. Orosz üzletemberek jelentős pénzeket fektettek be a montenegrói 
tengerparton felépített szállodakomplexumokba és egyéb projektekbe. Nem hiva-
talos források szerint az eltelt közel tíz évben Oroszországból 2 milliárd eurónyi tőke 
vándorolt a kis tengerparti országba. Az ukrajnai válság miatt azonban Montenegró 
is szankciókat léptetett életbe Oroszországgal szemben, s ez sok orosz befektetőt 
arra ösztönzött, hogy eladja az ottani érdekeltségeit, és kivonuljon az országból. 
Ráadásul egyes elemzések és újságcikkek szerint a NATO-csatlakozás egyik aka-
dálya is éppen az volt eddig, hogy túl sok szerb és orosz kém dolgozott Montenegró 
területén.

A Đukanović-kormány álláspontja az volt, hogy a tüntetés valójában egy olyan 
puccskísérlet, amelynek célja, hogy visszafordítsák az országot arról az útról, ame-
lyen az az Európai Unióba és a NATO-ba tart. A megmozdulás azt követően vált 
erőszakossá, hogy a Demokratikus Front egyik parlamenti képviselője kijelentette: 

http://balkans.aljazeera.net/vijesti/cg-kriza-nece-utjecati-na-ruske-investicije
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ha a kormány nem mond le 10 percen belül, a szervezők nem tudják garantálni, 
hogy az esemény békés jellege megmarad. A kormány természetesen a kisza-
bott idő eltelte után sem mondott le. Abban a pillanatban viszont harc kezdődött 
a rendőrség és a demonstrálók között. Bár a belügyminiszter azt állította, hogy a 
rendőrség professzionálisan látta el a munkáját, az aznap este készült felvételek 
alapján egyértelmű, hogy a rendőrök esetenként igen brutálisan jártak el: egyes civil 
szervezetek szerint Podgorica-szerte sok olyan embert is megvertek az utcán, akik 
nem is vettek részt az eseményekben. Az egyik ilyen felvételen például a rendőrök 
percekig ütötték a montenegrói ökölvívó-szövetség elnökét, miután kiszedték a 
kocsijából, aminek következtében eltört a csípője és a térde. Az éjszaka folyamán 
Andrija Mandićot szintén őrizetbe vették, akárcsak a kormánynak az említett ulti-
mátumot adó Slavko Radulovićot.

A történtEk gEopolitikAi jElEntőségE

A tüntetés jelentősége azonban jóval túlmutat a „fekete hegyen”. Ha ránézünk a 
térképre, azt látjuk, hogy a mediterrán part európai oldalán valamennyi ország 
tagja a NATO-nak, kivéve Montenegró és Bosznia-Hercegovina (az utóbbinak 

azonban csupán egy kis tengeri kijárata van az Adriára: Neum. Ha a Szerbia- és 
oroszpárti politikai erők megbuktatják a Đukanović-rezsimet, megtörténhet, hogy je-Đukanović-rezsimet, megtörténhet, hogy je-rezsimet, megtörténhet, hogy je-
lentősen megnő Oroszország befolyása, és Montenegró eláll a NATO-csatlakozástól. 
Ha pedig Montenegró orosz befolyási övezetté válik, az beindíthatja a dominóeffek-
tust: felmerülhet annak a lehetősége, hogy az oroszpárti erők nyerik a következő 
választást a szomszédos Szerbiában is. Az viszont destabilizálhatja Bosznia-
Hercegovinát, Macedóniát, és tovább bonyolíthatja a helyzetet Koszovóval is.

A történtek tehát okot adhatnak a nyugati aggodalmakra, mert a tüntetés a 
balkáni orosz pozíciók ismételt megerősödésének az első lépése lehet. Ebből a 
szempontból Montenegró csupán az első állomást jelentené, azaz a Đukanović-
ellenes tüntetés egész Európára veszélyessé válhat. Ráadásul időközben Aleksandar 
Vučić szerb miniszterelnök Moszkvába látogatott, ahol a két fél orosz fegyverek 
beszerzéséről tárgyalt.

A montenegrói szerb ellenzék azonban � ígérete szerint � nem fog itt megáll-ígérete szerint � nem fog itt megáll-� nem fog itt megáll-
ni. Egy héttel később ugyanis a Demokratikus Front egyik erős bázisában, Herceg 
Noviban tartottak találkozót, s azt követően azt nyilatkozták, hogy egy újabb nagy 
tüntetést szerveznek a fővárosba, Podgoricába, de az ország más részeire is.

Mindezzel a kis ország hatalmas jelentőséget kapott a NATO, a szomszédos 
országok és Oroszország szemében. A NATO decemberi találkozója után sok min-
dent lényegesen tisztábban lehet majd látni. Akkor válasz születik arra is, hogy a 
NATO kész-e segítséget nyújtani a tüntetések által destabilizálódott Montenegró-
nak: továbbra is fennáll ugyanis annak a veszélye, hogy az ország hosszú távon 
még inkább megosztottá válik.

http://www.vijesti.me/vijesti/slucajevi-torture-zalijetanje-dzipom-suzavac-povrede-gumeni-meci-857591
http://www.vijesti.me/vijesti/uznemirujuce-brutalno-prebijanje-mija-martinovica-8573729
http://www.vijesti.me/vijesti/uznemirujuce-brutalno-prebijanje-mija-martinovica-8573729
http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/politika/aktuelno.289.html:574122-Vucic-trazi-od-Putina-rakete
http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/politika/aktuelno.289.html:574122-Vucic-trazi-od-Putina-rakete
http://www.cdm.me/politika/poceo-df-ov-protestni-skup-u-herceg-novom
http://www.cdm.me/politika/poceo-df-ov-protestni-skup-u-herceg-novom

