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A boszniai gócpont: a folytonosság  
és átmenet keresztútjain 
Juhász Adrienn Lilla 

A Washington D. C.-ből Prištinába importált, 2008. február 17-én kihirdete� ame-
rikai külpolitikai manifesztum, közismertebb nevén a Koszovói függetlenségi 
nyilatkozat 10. pontjában kimondja: „Függetlenségünkkel véget ért Jugoszlávia 

erőszakos felbomlásának folyamata.”1 Ez előre vetíti, hogy a jelenleginél több önálló ál-
lamalakulat a Balkánon a közeljövőben már biztosan nem jön létre, legalábbis a potens 
(az elismerés konstitutív hatalmát megteremtő) elismerő államok köre ehhez már nem 
lenne meg. Kevesebb azonban még mindig lehet, és átalakulhatnak a már létezők is. 

Katonai értelemben 1995-ben lezáródo� a boszniai háború. Az Általános keretegyezmény 
a békéért, vagyis a daytoni megállapodás azonban inkább az ideiglenes állapotokat rögzítő 
tűzszüneti diktátum volt, mint a békéről szóló szerződés. A ma már megfellebezhetetlen 
és önjáró autoritásként működő megállapodás a boszniai konfliktus retrospektív meg 
nem érte�ségének forrásává vált, és számos esetben bizonyult rendkívül hatékony fe-
dőkörülménynek a politikai és gazdasági eli�el szimbiotikus viszonyrendszert ápoló 
kriminális szereplők számára. A legnyilvánvalóbb fedőkörülményt az etnoterritoriális 
megoszto�ság és a szigorú etnikai képviselet elve jelenti, amelyek az etnocentrikus 
diskurzusokon és etnopolitikai gyakorlatokon keresztül a politikai és társadalmi élet-
ben is határképző erőként lépnek fel. Ezeken a szimbolikus és intézményi határokon 
pedig sorra fennakadnak a megbékélést előirányzó együ�működési szándékok. Bosz-
nia-Hercegovinában mindennek következtében a teljesíthetetlen kategóriába sorolódik 
a rendőrségi integráció és a háborús bűnökről és bűnösökről alkoto� narratívák kibékí-
tése, valamint a Miroslav Lajčak ENSZ-főképviselő által napirendre tűzö� múl�al való 
szembenézés. A tanulmány fő célja rámutatni azokra a kontextusokra, amelyek a meg 
nem érte�séget táplálják és tartják fenn, és amelyek arra engednek következtetni, hogy a 
konfliktus közel sincs lezárva. A tanulmány három ilyen fő kontextust különít el. Az első 
fejezet a nemzetközi protektori rendszer kihívójaként fellépő fő politikai erő, a boszniai 
Szerb Köztársaság (Republika Srpska – RS) kormányzó elitjének rezsim- (és nem állam-!) 
romboló politikáját kívánja bemutatni. A második és harmadik fejezet pedig azokat a 
múltba visszanyúló, de a mai politikai-gazdasági-társadalmi viszonyokkal részleges 
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kontinuitást felmutató körülményeket tárgyalja, amelyek tisztázatlansága melle� bár-
milyen történeti narratíva és politikai követelés életképesnek bizonyulhat. Ezek közül 
is elsősorban a háborús felelősség (részben szándékolt) elhomályosításának problema-
tikáját, valamint ezzel összefüggésben a konfliktusok menetét lényegében befolyásoló 
aktori hálózatok és erőszakrezsimek hatalmának alulbecsülését és rejtegetését emeli ki. 

Átöröklö� társadalmi konstrukciók a rendszer kihívóinak
szolgálatában 

A jelenlegi boszniai politikai és társadalmi berendezkedés arculatát a (fizikailag 1992-től 
1995-ig, virtuálisan már az 1980-as évek második felétől egészen mostanáig tartó) konf-
liktusok, és nem a béke időszaka alakíto�a ki. Ezért nehezen képzelhető el egy olyan 
jellegű megbékélés, amely a három államalkotó (etnikumként definiált) boszniai közös-
ség, a szerb, a horvát és a bosnyák együ�élésének háború elő�i minőségét hozná vissza. 
A mesterséges egymásmelle�iség mindennapi ütközőzónái ugyanis rendre újratermelik 
a konfliktus szimbolikus és indirekt formáit. Ez pedig nem generációs probléma, addig 
legalábbis nem, amíg a három közösség a közelmúltat illető három legfontosabb, egy-
mást átható diskurzusban (1. a második világháború értelmezései, vesztesei és győztesei, 
valamint áldozatai, 2. az etnikai csoportok egymáshoz való viszonya, 3. a legutóbbi há-
ború eseményei) kilenc különböző narratívát ad2 és teremt újra a történelemkönyvekben. 
Dino Abazović, a Szarajevói Egyetem Emberi Jogi Központjának igazgatója a boszniai 
helyzetről azt írta, hogy inkább az 1991 elő�i időszakot idézi, nem pedig a béke és együ�-
működés állapotát.3 Egy mesterségesen alacsony intenzitásfokon tarto� állandó feszült-
ségről van szó, amely feszültség a közelmúltbeli háború emlékezetének manipulációja és 
átgyűrűző tudati-mentális állapotai, valamint a kényszerű és szoros egymás melle� élés 
mindennapi élménye közö� és az ebből eredő biztonság(hiány-)percepciók mia� kelet-
kezik. Az etnikai kategóriák mentén történő megoszto�ság intézményesítésére épülő po-
litikai vezetés4 az entitásközi együ�működés és integráció kulcsterületeit az etnopolitikai 
instrumentalizáció eszközévé alakítja, és az etnikai alapon definiált (szerb, bosnyák, hor-
vát) érdekektől teszi függővé – és ez a logika szükségszerűen vezet el az önrendelkezés 
kérdéséhez. Vagyis ha elfogadjuk azt a tézist, amely szerint a daytoni rendezés implicite 
elismeri a szerb katonai győzelmet,5 akkor a folyamat logikus végpontja az RS kiválása 
és Szerbiához való csatlakozása kellene hogy legyen (egy meglehetősen konkáv alakzatú 
és a brčkói ék mia� nem is összefüggő nagyobb Szerbiát eredményezve). 

A tézis abból ered, hogy a tűzszüneti status quo lényegében a boszniai szerb területi 
célokat, valamint a 2:1-hez erőviszonyt (49 százaléknyi RS-területen egy népcsoport 
és 51 százaléknyi föderációterületen két népcsoport osztozik) rögzíti és legitimálja a 
területszerzéseket. 
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(Forrás: UNHCR, az RS harapófogó-szerű területe Bosznián belül lila határvonallal jelölve)

Az RS függetlenedését, ha lehet, még nagyobb vehemenciával követné Hercegovina 
entitássá alakulása, kiválása és Horvátországhoz csatlakozása. Ami maradna, az egy 
területileg nehezen körülhatárolható, „metaföldrajzi” határokkal bíró bosnyák entitás 
(a muszlim közösség határnélkülisége, valamint a diaszpórák networkjei mia�, ahol a
szerbiai Szandzsák felé fizikailag Goražde jelentené az összekötő folyosót), de ez jelen 
pillanatban senkinek, még a bosnyákoknak sem kívánatos opció. Valamint Brčko, az 
RS kellős közepén, és esetleg Srebrenica, ha sikerül kiharcolnia a különleges státust. 
Ezt a logikát erősíti, hogy Koszovó függetlenedésével a médiában ismét előtérbe került 
a Szerbiának adandó területi kompenzáció kérdése, méghozzá a boszniai Szerb Köz-
társaság formájában; implicite a területiség és az etnikai folytonosságot jelentő lakosság 
komponensekre redukálva az RS „államiságát”, a szuverén főhatalmiság feltételezé-
se nélkül. Az RS-nek a Boszniából való kiválására azonban nincs törvényes eszköz. 
Emia� a (nemzetközi) jog uralmának visszaállítását követelők (elsősorban Szerbia és 
Oroszország) a Koszovóval kapcsolatos diplomáciai huzavona jelenlegi állásában az 
RS elismerésével öngólt rúgnának. Más lesz a helyzet akkor, ha kiderül, hogy a jog 
eszközeivel, hatalmával, illetve az azzal való fenyegetőzéssel sok mindent nem lehete�
elérni. Milorad Dođik, az RS miniszterelnöke6 népszavazási fenyegetőzésének7 máso-
dik olvasatában azonban nem is a szecessziós szándék köszön vissza. 

A lehetőségekkel kapcsolatban Dođik álláspontja az, hogy „Koszovó egyoldalúan 
kikiálto� függetlensége új realista gyakorlatokat és realista törvényeket (vagyis nor-
mákat) teremte�”.8 Ez messzire nyúló következtetést enged levonni: a „koszovói pre-
cedens” jóval túlhaladja saját eredeti tárgyi kereteit az által, hogy a rugalmas értel-
mezés gyakorlatát és a kivételesség állapotait teszi normává, ami a látványos politikai 
ellenállás, a hatalom kiterjesztésének eszközévé válhat, és a rendszer kihívójaként (a 
gyengék fegyvere?) legitim kormányzatok vagy éppen (önproklamáltan legitim) nem-
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zetközi rezsimek működését áshatja alá. A helyi etnokrata politikai elitek ily módon 
tehát (jellemzően) a vitato� területi rendezés korlátozo�an erőszakos ütközőzónáiban 
konfrontálódnak, saját autoritásuknak a másik rovására történő kiterjesztése céljával. 
Dođik a népszavazás kiírását ezért az RS entitás státusának bárminemű fenyegete�sé-
géhez köti. Koszovó függetlenedése deklaráltan nem éri el ezt az ingerküszöböt, ezzel 
szemben erősíti az RS Bosznián belüli függetlenségét.9 A koszovói függetlenség elisme-
rése viszont már kiváltó ok lenne. Rajko Kuzmanović, az RS elnöke kĳelente�e, hogy
az entitás minden parlamenti erejét be fogja vetni azért, hogy megakadályozza, hogy 
a boszniai parlament határozatot hozzon Koszovó elismeréséről, illetve kétoldalú kap-
csolatokat létesítsen vele.10 Az RS nemzetgyűlése 2008. február 21-én pedig deklarációt 
fogado� el Koszovó egyoldalúan kikiálto� függetlenségének el nem ismeréséről, vala-
mint az entitás stabilitásáról és fennmaradásáról.11 A deklaráció kimondja, hogy a térség 
stabilitásának a területi integritás és a nemzetközileg elismert határok a biztosítékai, és 
„minden egyoldalúan kikiálto� függetlenség veszélyes precedenst teremt”. Ha az RS 
státusában bárminemű változás fenyegetne, és „amennyiben Bosznia-Hercegovinában 
elindul Koszovó és Metohĳa elismerésének folyamata, akkor az RS saját jogi helyzete 
meghatározásának folyamatát indítja el”. Miroslav Lajčak a „népszavazási fenyege-
tésre” ado� válaszaiban rendre hangsúlyozza, hogy Bosznia államisága nem nyito�
kérdés, hanem rendeze�nek tekintendő, és „Bosznia-Hercegovina alkotmányos rendjé-
nek, illetve az entitások helyzetének megváltoztatása csak az alkotmányban foglalt mó-
dosítási eljárással összhangban végezhető el”.12 Dođik azonban már régóta feszegeti a 
legfelsőbb szuverén szerepét betöltő ENSZ-főképviselet (OHR) autoritásának határait. 
Az 1990-es évek elejének konfliktusos sémáit idéző népszavazási kezdeményezéssel, 
amelyet először a 2006-os választási kampányban vete� fel, a nemzetközi igazgatás 
leggyengébb pontját kezdi ki: a Miroslav Lajčak által megtestesíte� nemzetközi jelenlét 
legitimitását a daytoni megállapodást aláíró kormányok teremte�ék meg, társadalmi 
elfogado�sága rendkívül alacsony, autoriter működése pedig gyakorlatilag nem vált ki 
lojalitást a társadalom és közösségi vezetők részéről. Dođik ezzel szemben artikulációs 
fórumot kínál fel a népakarat számára. Nyilvánvaló, hogy Bosznia-Hercegovina álla-
miságának további sorsa külső erők döntésének függvénye, a döntési kényszerhelyze-
tet azonban a jelenlegi politikai vezetés teremti meg a feszültségek radikalizálásával 
és a nemzetközi igazgatás működésének ellehetetlenítésével. Az International Crisis 
Group 2007. február 15-i jelentése13 azt sugallja, hogy Koszovó státusa (értsd független-
sége) lesz a boszniai államépítmény szilárdsági próbája. Ez csak akkor lenne azonban 
igazolható, ha valóban megrendeznék RS-ben a népszavazást (a feltételes mód annak 
köszönhető, hogy az alkotmány értelmében nem lehet elszakadási referendumot tarta-
ni), és ezen az derülne ki, hogy többséget élvez a „Bosznián kívüli Szerb Köztársaság” 
opció. Innentől kezdve (a Bonn Powers14 megkerülhetőségének nyilvánvalóvá válása 
mia� is) de facto ellehetetlenülne az OHR működése a népakara�al szemben.15 A nép-
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szavazás-retorika viszont már most érinthetetlenné te�e a Dođik-kormányzatot, még-
hozzá azért, mert végeredményben nem az elszakadással, hanem egy demokratikus 
eszközzel, népszavazás kiírásával fenyeget (azt a látszatot keltve, hogy létezik műkö-
dő politikai démosz), vagyis Dođik nem szeparatista, hanem demokráciapárti vezető. 
A minden államalkotó népcsoport politikai vezetését megillető kormányzati vétóval 
való fenyegetés 2007. október 19. után értelmét veszte�e: Lajčak, megszüntetendő a 
vétó által intézményesült döntéshozatali paralízist, gyakorlatilag kiüríte�e ezt a jogot
azáltal, hogy kötelezővé te�e a döntéshozatalt. 

Végeredményben az derül ki, hogy magának Koszovónak lényegében mindehhez sem-
mi köze nincs. A deklaráció beemelte ugyan Koszovó elismerésének kérdését, ez azonban 
mindössze a tétnövelés eszköze, nyilvánvalóan azzal a céllal is, hogy némi látszatempíri-
át szolgáltasson a precedenssel riogató belgrádi politikai nyilatkozatok és elemzések szá-
mára.16 Annak a tesztje, hogy képes lesz-e az RS mint „egy az egyben” entitás ráerőltetni 
akaratát az egész államra, illetve ő maga is megosztani a föderáció bosnyák és horvát 
politikai erőit a napirenden tarto� entitáskérdéssel. Dođik, kihasználva az EU Balkán-po-
litikájának koncepcionális hiányosságait, igyekszik kiprovokálni a nemzetközi igazgatás 
átformálását (elsősorban megszabadulva a Bonn Powersként ismert kényszer- és szankci-
ós mechanizmustól), intervenciós mozgásterének, mandátumának (ez az OHR–EUSR17-
átmenet elvéből is következik), szerepének és hitelének (további) csökkenését. A daytoni 
struktúra entitáselvű megoszto�ságához azonban nem akar hozzányúlni. Ezt szolgálja a 
„nem teljesítéses szuverenitásnövelés” politikája is, amely szintén nem a jövőbeni meg-
békélés szándékát jelzi. A nem teljesítés eszközei közé tartozik a daytoni megállapodásban 
foglaltak végrehajtásának blokkolása, látszat-eredmények felmutatása, valamint a nép-
szerűtlen reformok, intézkedések főképviselői hatáskörbe való (vissza)utalása,18 mindez 
párhuzamosan a további decentralizáció irányába való nyomással (a szerb entitás és a 
horvát politikai elit részéről). Figyelemfelkeltő továbbá, hogy Dođik pártja, a Független 
Szociáldemokraták Szövetsége (Stranka Nezavisnih Socĳaldemokrata – SNSD) „a nemzet-
közi beavatkozás helye� a belső dialógus és megegyezés feltételeinek megteremtését”19 
követeli, ebben ugyanis burkoltan benne foglaltatik a vád, hogy a nemzetközi igazgatás 
megosztó politikát folytat. A boszniai nemzetközi jelenlét hitelét szántszándékkal rom-
boló diskurzusok, valamint az OHR kényszerpotenciáljának és elre�entő erejének foko-
zatos gyengülése, a támogató, demonstratív fegyveres erők hiánya, a disengagement és 
másik pólusként a represszív szuperhatalmi retorika is mind-mind az etnonacionalista 
hívószavakat erősítik. A politikai elit számára a leginkább elérhető szimbólumokat pedig 
mindig a legutóbbi háború szolgáltatja, vagy ahogyan Ivan Čolović politikai antropoló-
gus írja: a politikai, vallási, etnikai stb. „vállalkozók” gyakorlatában nyomon követhető 
hogyan idézik meg a halo�akat, hogy a még élők politikai céljait szolgálják.20 

A szerb (és szerbiai) politikai elitnek Dayton vagy legalábbis annak etnoterritoriális 
elve végeredményben sikertörténet. Az 1992 júniusára teljesültnek tekinthető boszniai 
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katonai-területi célokhoz Milošević 1994 közepén kaphato� indirekt nemzetközi ga-
ranciákat, és ezeket a rezsim a katonai győzelem elismeréseként értelmezte: „Felaján-
lo�ák, hogy 25 százalékkal kiterjesszük területünket, és legalizáljuk ezt a nyereséget, 
majd konföderációt hozzunk létre.”21 Ehhez nyilvánvalóan összefüggő szerb entitásra 
volt szükség, amelyhez Srebrenica, Goražde és Žepa bosnyák enklávékkal is kezdeni 
kelle� valamit. 1995 januárjában Milošević kĳelente�e, hogy „a nemzetközi közösség a 
katonai győzelem mia� Boszniában az 50–50 százalékos opciót fogja felajánlani. Kato-
nai győzelem nélkül ez nem valósulhatna meg olyan területen, amely sosem tartozo�
Szerbiához.”22 A daytoni megállapodás után pedig úgy nyilatkozo�, hogy „létrehoz-
tuk a Szerb Köztársaságot, olyan területen, amelyen azelő� sosem léteze� szerb állam. 
Ez történelmi érdem. Óriási győzelmet ara�unk, amelynek eredménye a Szerb Köztár-
saság, Bosznia területének felén.”23 Ez az értékelés szinte szóról szóra megismétlődik 
a Szerbiában ma is használt történelemkönyveknek a boszniai háborúval foglalkozó 
oldalain.24 Ezenkívül pedig azért is sikertörténet, mert ma a daytoni megállapodás és 
az ennek következtében kialakult strukturális szegregáció25 az egyensúly garanciája az 
egyre jelentősebb bosnyák (muszlim) gazdasági és politikai hatalom- és pozícióépítés-
sel szemben. 

Valójában nem sokat szépít Bosznia-Hercegovina külső képén a jogállami csomago-
lás, a túlméreteze� emberi jogi keret, amelyben nagyokat zökken az intézményrend-
szer, a nemzetközi szerződések rendszerébe való beágyazo�ság, az euroatlanti pers-
pektíva és az arányos etnikai képviselet elve; a politikai tájkép meghatározó elemeit 
nem tudják ugyanis elfedni: 

1. Bosznia-Hercegovina összetákolt államisága az OHR protektori intézményi kerete 
nélkül pillanatok ala� széthullhat. Már 1997-ben nyilvánvalóvá vált, hogy az OHR-t 
regulázó jogkörökkel és kényszerítő/szankcionáló hatalommal kell felruházni ahhoz, 
hogy egyben maradjon a kényes egyensúlyra építe� (egyértelmű katonai győzelem 
nélküli konfliktus, valamint homogenizáló, geopolitikailag egymásnak feszülő, szám-
háborúzó entitások) boszniai államalakulat. Ráadásul a Békevégrehajtó Tanács által a 
főképviselő kezébe helyeze� Bonn Powers már eleve a daytoni egyezményben foglaltak 
reinterpretációja, illetve rugalmas felfogása. Az OHR minden év júniusára előirányzo�
bezárásának programszerű meghiúsulása 2008 februárjában már az „ameddig szüksé-
ges” elven fenntarto� protektorátus rémképét vetíti előre. 

2. Az állam és az entitások közigazgatási felépítményében az alsóbb szintek 
(kantonális, opština, települési, kisközösségi elit) politikai legitimációja és biztonságpo-
litikai autoritása érvényesül az állami (szövetségi) szintekéhez képest. 

3. A tegnap háborús bűnöseiből különösebb probléma nélkül a ma legitim politikai 
vezetői válha�ak, ráadásul nagyhatalmi támogatással.26 Ez is bizonyítja, hogy a háborús 
bűnösök kézre kerítésével kapcsolatos nemzetközi nyomásgyakorlást nem feltétlenül 
az emberbaráti érzések, inkább a politikai szelekciós és megosztó megfontolások moti-
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válják. Az is nyilvánvalóvá vált, hogy a terrorizmusból egyenes út vezet a rendőrtiszti 
kinevezésig.27 Nem került sor valamennyi háborús bűnösnek, illetve a háborús bűnö-
söket támogató erőknek a közéletből való kigyomlálására. Radovan Karadžić pártját 
(amelynek többek közö� Biljana Plavšić és Momčilo Krajišnik, Karadžić jobbkeze is 
tagja volt, Krajišnikot azóta a hágai Nemzetközi Büntetőtörvényszék emberiség elle-
ni bűnte�ekért elítélte), a most Mladen Bosić veze�e Szerb Demokrata Pártot (Srpska 
Demokratska Stranka – SDS) 2004 nyarán az akkori főképviselő, Paddy Ashdown gya-
korlatilag lefejezte azzal az indokkal, hogy a pár�agok finanszírozzák Karadžić rej-
tőzködését, a párt korrupt, és működése a legkevésbé sem transzparens.28 Ashdown 
(és az általa megtestesíte� Bonn Powers) 59 SDS-tagot foszto� meg pozíciójától, és a 
szervezetet politikai és pénzügyi embargó alá vonta. A szintén SDS-párti, az 1991-ben 
felállíto� és a krajinai akciókhoz bázisul szolgáló Bosanska Krupa-i szerb árnyékön-
kormányzat teljhatalmú urát, Gojko Kličkovićot, aki ráadásul az RS miniszterelnöke is 
volt Dođik 1998–2001-es mandátuma elő�, viszont csak 2006 júniusában tartózta�ák le. 
Mindezek ellenére a SDS el tudo� indulni a 2006. októberi parlamenti választásokon, 
és bár az SNSD-t nem tudta megközelíteni, a maga húsz százalékával mégis a második 
legerősebb támogato�ságú párt maradt az RS-ben. Ugyanezeknek az eseményeknek 
lehet azonban egy másik olvasatuk is: Dođik és a főképviselet együ�működése kiváló-
nak bizonyult az SNSD fő politikai ellenfele (SDS) végzetes meggyengítésének erejéig 
a választások időszakára. Ezt az együ�működést pozíciójának biztos tudatában Dođik 
így értékelte: „A Független Szociáldemokraták Szövetsége, posztkonfliktusos politikai
pártként, már elvégezte politikai missziójának java részét azzal, hogy a háborús eliteket 
és a nacionalista pártokat eltünte�e az RS politikai színteréről.”29 2007. május 31-én lát-
ványos rendőrségi akció keretében sikerült letartóztatni Zdravko Tolimir tábornokot30 
az RS és Szerbia határán. Érdekes módon azonban Haris Silajdžićnak, a kollektív elnök-
ség bosnyák tagjának háborús felelőssége a feledés homályába vesze�.31 

4. A dezintegráltság, párhuzamosság és megoszto�ság az RS „demokratikus” erői-
nek (az SDS és az SNSD) kitartó obstrukciós politikáján keresztül fenntarthatónak bi-
zonyult. Az uralkodó pártok gyakorlatilag ugyanazok (a nacionalista nagypártok), a 
multietnikus pártok reprezentációja minimális. 

A Szerbiával kötendő stabilizációs és társulási egyezmény aláírásának elhalasztásával 
párhuzamosan a Boszniával kötendő is elnapolódo� (a legközelebbi mézesmadzag 
dátum 2008 áprilisa); ezú�al a Sulejman Tihić veze�e Demokratikus Akciópártnak 
(Stranke Demokratske Akcĳe – SDA) a rendőrségi reformot előmozdító „mostari szellem-
től” való elfordulása, vagyis a mostari deklarációból32 való kihátrálása mia�. Boszniában 
a rendőrségi reform (és nem Radovan Karadžić elfogása) az a teljesíthetetlen-lehetet-
len kategóriába eső EU-csatlakozási előfeltétel, amely Szerbiában Ratko Mladić kézre 
kerítése. Nem valószínű ugyanakkor, hogy sokaknak állna érdekében élve előkeríteni 
akár Mladićot, akár Karadžićot. Sőt a 2008. január 1-jén visszavonuló Carla Del Ponte 
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posztját egy „gyenge kezű” ügyész, a Hariri-gyilkosság kivizsgálásában kudarcot valló 
belga Serge Brammertz ve�e át, nem pedig David Tolbert helye�es főügyész, Del Ponte 
jobbkeze, ami azt is jelzi, hogy nincs már szükség arra a nyomásgyakorlásra, amelyet 
Del Ponte képviselt. 

Kinél van a „smoking gun”? 

Slobodan Milošević háborús és háború utáni, valamint hágai stratégiájának egyik 
kulcsmozzanata Szerbia és Montenegró közvetlen felelősségének és részvételének 
rejtegetése és tagadása volt. Ezt minden evidenciával ellentétben a hágai Nemzetközi 
Bíróság már 1993. április 8-i ítéletében látszólag alá is támaszto�a33 azzal, hogy nem 
fogadta el a szarajevói kormányzat 1993. március 20-i eljárásindító kérvényében fog-
lalt indítványt, mely szerint a bíróságnak deklarálnia kell, hogy a Jugoszláv Szövetségi 
Köztársaság (a későbbi Szerbia és Montenegró) ügynökein és „bérencein” keresztül 
civileket gyilkolt, erőszakolt meg, fosztogato�, kínzo�, jogtalanul fogva tarto� és sem-
misíte� meg Bosznia-Hercegovinában, valamint fel kell szólítania az etnikai tisztoga-
tás gyakorlatának azonnali megszüntetésére és jóvátétel fizetésére.34 A 13 évig húzódó 
előterjesztés- és joghatóság-háború után a bíróság 2007. február 26-i ítéletének hatályos 
bekezdése a következőket mondja ki (miután végleg megállapítást nyert, hogy a bí-
róságnak igenis van joghatósága az ügyben a népirtás megelőzése és megbüntetése 
tárgyában létrejö� 1948-as egyezmény 9. cikkelye alapján): „Szerbia nem követe� el
genocídiumot állami szervein vagy megbízo� személyeken keresztül”. Sőt „Szerbia 
nem járult hozzá a genocídium elkövetéséhez, és nem is ösztönözte azt”. Vagyis „Szer-
bia nem bűnrészes a népirtásban”. Ugyanakkor megállapítja, hogy „Szerbia megszegte 
azon köteleze�ségét, hogy megelőzze a népirtás bűnte�ét… az 1995 júliusában elköve-
te� srebrenicai népirtással kapcsolatban”. És minden eddigi felmentő megállapításnak 
ellentmondóan megállapítja, hogy „Szerbia megszegte a népirtás megelőzése és meg-
büntetése tárgyában létrejö� egyezményből eredő köteleze�ségeit azzal, hogy nem 
adta át a genocídiummal és az abban való bűnrészességgel vádolt Ratko Mladić tábor-
nokot a volt Jugoszlávia területén elkövete� háborús bűnök kivizsgálásával foglalkozó 
(szintén hágai székhelyű) Nemzetközi Büntetőtörvényszék peres eljárásához, és ezáltal 
nem működö� együ� teljes mértékben a törvényszékkel”. Ez alapján az a következte-
tés is levonható, hogy Miloševićnek és az őt körülvevő szűk elitnek – bár sejte�ék, mi 
történik Srebrenicában – fogalma sem volt, mihez kelle� a Szerbiából Boszniába áramló 
temérdek fegyver, lőszer, buldózer és egyéb felszerelés. Vagy pedig tudták, de ők ere-
detileg teljesen más célokra szánták. Mindenesetre Ratko Mladić tábornok, mielő� 1992
májusában a boszniai szerb parlament által megszavazo� és a Jugoszláv Néphadsereg 
(Jugoslovenska Narodna Armĳa – JNA) második katonai kerületéből alakuló Szerb Köz-
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társasági Hadsereg (Vojska Republika Srpske – VRS) parancsnoka le�, a Priština hadtest 
parancsnokhelye�esi, majd a JNA 9. hadtestének parancsnoki funkcióját töltö�e be.
Az 1991-es horvátországi háborúban (a Partvonal 91 hadműveletben) már vezérőrnagy-
ként ve� részt. A kinevezést 1991. október 4-én kapta, egy nappal Stjepan Mesić akkori 
jugoszláv elnök mandátumának lejárta után a Milošević-párti Branko Kostić35 ezredes 
és ügyvivő elnöktől (a Jugoszláv Szövetségi Népköztársaság de jure felbomlásáig, 1992. 
június 15-ig). 1992 májusában Mladić Szarajevó ostromának megkezdése után a JNA 
szarajevói második katonai kerületének parancsnokhelye�esévé avanzsált, pár napra 
rá pedig parancsnokává. A kinevezéseket továbbra is Branko Kostićtól kapta. 

Az ellentmondás egyik lehetséges feloldása kézenfekvő: az egyéni és nem a kollek-
tív felelősség elve érvényesül. Az ítéletben azonban a Szerbiaként, illetve a Jugoszláv 
Szövetségi Köztársaságként megjelölt alperes (mivel az eredeti beterjesztés 1993-ból 
származik) explicite a központi kormányzatot és az azt megtestesítő Miloševićet jelen-
ti, őt a Nemzetközi Büntetőtörvényszék már eredeti, 2001. november 22-i vádiratában 
is a genfi konvenciók súlyos megsértésével és népirtás bűnte�ével vádolta a boszniai 
háború kapcsán.36 Mindezek alapján az ítélet teljes mértékben félrevezető és vitatható. 
Tükrözi továbbá a Nemzetközi Bíróság, valamint a Nemzetközi Büntetőtörvényszék 
közö�i súlyos konceptuális szakadékot az állami felelősség fogalmát és kritériumait 
illetően.37 Egy másik lehetséges feloldás is létezik azonban: az ítélet azzal, hogy el is 
ítéli Szerbiát, meg nem is, közös narratívateremtő funkciót tölt be, és próbál eltávolodni 
a polarizáló, csak az egyik vagy csak a másik fél felelősségét hangoztató álláspont-
októl. A szerbiai pártok reakcióiból viszont nem éppen a múl�al való felelősségteljes 
szembenézés olvasható ki. Az újraválaszto� Boris Tadić elnök pártja, a Demokrata Párt 
2005-ben még elutasíto�a a srebrenicai népirtás beismerését sürgető parlamenti kezde-
ményezéseket.38 A Nemzetközi Bíróság 2007. február 26-i ítélete után pedig Tadić volt 
az, aki első körben sürge�e a bocsánatkérést Srebrenicáért (ami meg is történt általa). 
De ezzel egy időben hangsúlyozta azt is, hogy az ítélet végeredményben felmente�e
Szerbiát a népirtás vádjai alól. A Liberális Demokrata Párt, a Szerbiai Civil Szövetség és 
a Szociáldemokrata Unió azonban előterjeszte� egy parlamenti deklarációtervezetet, 
amely egyértelműen elítéli a népirtást, valamint konkrét lépéseket sürget az igazság-
tétel mielőbbi teljesüléséhez, valamint kezdeményezi egy új társadalmi értékrendszer 
alapjainak létrehozását Szerbiában. Ez mondható az első olyan kezdeményezésnek a 
mai szerbiai politikai életben, ami nem relativizál, és nem a tagadásra épül. Koštunica 
miniszterelnök ehhez képest minden eszközzel igyekeze� a bíróság döntését a „Szer-
biát nem ítélték el” konklúzióra redukálni. Koštunica a Naša Borba (A Mi Harcunk) és 
a Politika hasábjain 1995. július 13-án (közvetlenül a srebrenicai vérengzés után) úgy 
nyilatkozo�, hogy a VRS srebrenicai akciója védekező hadművelet volt.39 Koštunica ál-
láspontja mit sem változo� azóta: kĳelente�e, hogy ha a parlament napirendjére kerül 
a deklaráció, ragaszkodni fog ahhoz, hogy az a bosnyákok által Srebrenicában elköve-



56 Külügyi Szemle

Juhász Adrienn Lilla

te� bűnöket is elítélje. Ezenkívül bár kollektív szerencsétlenség történt, a felelősséget 
egyének viselik. A védekező háború és áldozatiság narratíváira befelé is szükség volt, 
ugyanis Milošević háborús opciója a tartalékosok körében sem volt népszerű, akiket 
demobilizált, hogy végeredményben nem lehete� tudni, kik ellen és miért harcolnak. 
1991. szeptember végén Dragan Dragoilović vallásügyi miniszternek kelle� Valjevóba 
utaznia, hogy győzködje az o�ani tartalékos egységet Szerbia háborúval kapcsolatos 
álláspontjáról. „Azt kell mondanunk, hogy Szerbia nem háborúzik Horvátországgal, 
hanem ez a szerbek konfliktusa a horvátokkal. Nem mondhatjuk nyíltan, mert akkor 
Szerbiát agresszor államnak titulálnák. Nem állíthatják, hogy a szerb hadsereg kato-
nái Szerbiáért harcolnak Horvátországban. Ezért nem lehet Szerbiának saját hadsere-
ge. Ehelye� Szerbiának a JNA-n belül van serege.”40 A relativizálás retorikájában élen 
járt Ivica Daćić, a Szerbiai Szocialista Párt (Socĳalistička Partĳa Srbĳe – SPS, lényegében 
Milošević pártjának utóda) elnöke is, a Šešelj-féle Szerb Radikális Párt (Srpska Radikalna 
Stranka – SRS) pedig azóta is Srebrenica és Žepa szerb városok felszabadításáról beszél, 
összhangban a boszniai szerb vezetésnek a két enklávé elfoglalására ado� hivatalos
magyarázatával (Srebrenica és Žepa muszlim lakossága nem teljesíte�e demilitarizáci-
ós köteleze�ségeit, és folyamatosan zakla�a a szerb közösséget). A Nemzetközi Bíróság 
ítélete mindezek alapján, bár látszólag kedvez a „szerb ügynek”, nagyon súlyos ítéletet 
hordoz, ami az RS Boszniában maradásának egyik nemzetközi jogi garanciájává válhat: 
a boszniai Szerb Köztársaság genocidális képződmény, és ezzel gyakorlatilag megkér-
dőjeleződik létjogosultsága. Tomislav Nikolić, az SRS megbízo� vezetője éppen ezért 
ítélte el a bíróság döntését.41 Ugyanerre hivatkozva kritizálja az ítéletet 2007. február 
27-i szerkesztői véleményében Ljiljana Smajlović, a Politika című napilap főszerkesztője 
is. Az RS létezésének jogtalanságát sugalló ítélet „nem fogja feloldani a Drina két oldala 
közö�i félreértéseket”.42 A koszovói helyzet alakulását is figyelembe véve tehát az íté-
letet nem köve�e népünnepély Szerbiában. 

A Nemzetközi Büntetőtörvényszék körözö�i listáján43 jelen pillanatban négy személy 
szerepel: Goran Hadžić, 1991 szeptemberétől a szlavóniai, baranyai és nyugat-szerémi 
Szerb Autonóm Körzetek (Sprska autonomna oblast) „miniszterelnöke”; Stojan Župljanin, 
aki a szerb fogolytáborok koordinátoraként az egész táborhálózatot működte�e; a már 
1995-ben megvádolt Radovan Karadžić, a boszniai Szerb Köztársaság elnöke a háború 
idején; és Ratko Mladić tábornok. Esetükben egyértelműen megállapítható a de jure és/
vagy de facto hatalmi pozíció, az effektív ellenőrző képesség, és kimutatható a művele-
ti befolyás. Nem szerepelnek azonban a listán olyan személyek, akiknek – pozíciójuk 
alapján – feltételezhető a felelősségük. Dragan Obrenovićnak, a Zvornik dandár44 he-
lye�es parancsnokának törvényszéki vallomásából45 az derül ki, hogy 1995 júliusában 
a Srebrenica környéki fogolykonvojok további sorsához Vasić (katonai rendőrségi) ez-
redes a palei belügyminisztériumtól kért és kapo� utasítást – ebből az következik, hogy 
civil rendőri egységek melle� a katonai rendőrség is belügyi ellenőrzés ala� állt. A palei 
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kormányzat belügyminisztere ekkor – a Karadžić és alelnöke, Biljana Pavšić közö�i
politikai szakítást megelőzően – Dragan Kĳać46 volt. Kĳać neve nem szerepel a listán, 
de Pavšićé igen, a vallomás alapján viszont naivság lenne feltételezni, hogy Kĳać nem 
kísérte figyelemmel a katonai akciókat. Az is érdekes, hogy a már 2003-ban letartózta-
to� és a felelősök láncolatának felgöngyölítésében nyilván rendkívül fontos szerepet 
betöltő Jovica Stanišićnak – a kizárólag Miloševićnek felelős és az összes hírszerzési és 
állambiztonsági szervet összefogó Szerbiai Állambiztonsági Szolgálat vezetőjének – és 
Franko Simatovićnak, Stanišić helye�esének pere csak 2008. február 27-én kezdődö�
el.47 Stanišić és Simatović fedte le a horvátországi és a boszniai hadműveleti zónákat, 
szervezte a fegyverszállításokat, alakíto�a ki az akcióterveket, és ők hangolták össze a 
paramilitáris és pararendőrségi egységek részvételét is. Mivel Stanišić a délszláv hábo-
rúk egyik legjobban informált szereplője volt, ezért a zimonyi klán néven ismert milícia 
merényletet kísérelt meg ellene. Željko Ražnatović Arkant, valamint a „Mauser” néven 
is ismert Ljubiša Savićot – korábban SDS-elnök, a „Párducok” paramilitáris egység pa-
rancsnoka, valamint az RS rendőrségi adminisztráció vezetője is volt –, azonban profesz-
szionális módon kivégezték, mielő� Hágába kerülhe�ek volna.

A civil rendőri szervek háborús részvétele maradt az egyik legvitato�abb kérdés a 
felelősségmegállapítások sorában. Jean-René Ruez, a Nemzetközi Büntetőtörvényszék 
által a srebrenicai események feltárásával 1996 és 2001 közö� megbízo� rendőrtiszt 
kezdeményezte a civil rendőrség átfogó vizsgálat alá helyezését,48 mivel a katonai 
eseményekben betöltö� másodlagos szerepe49 és ebből adódóan nehezen kimutatható 
felelőssége, valamint a rendőrség és biztonságpolitika túlpolitizáltsága mia� ez nem
történt meg. Stanislav Čađo, az RS belügyminisztere természetesen tagadja a rendőr-
ség politizáltságára vonatkozó vádakat. Az RS rendőrségének honlapján háborús bűnök 
(ratni zločini) címszó ala� pedig többek közö� az olvasható, hogy az „RS belügyminisz-
tere 2005. január 17-i határozatával létrehozta a külföldi katonák, valamint a Bosnyák–
Horvát Föderáció ellenőrzése alá tartozó paramilitáris, rendőri és egyéb egységek által 
elkövete� háborús bűnte�ek kivizsgálásával és dokumentálásával megbízo� munka-
csoportot”.50 Ezzel tökéletesen biztosíto�á válik a nem cselekvés feltételrendszere, az al-
kotmány és a vonatkozó entitásszintű törvények értelmében ugyanis az RS és a föderá-
ció rendőrsége az entitáshatáron megáll, ezért gyakorlati jelentősége ennek a lépésnek 
nincs.51 Ami pedig a szerb haderők felelősségét illeti, koncepciózusan újratermelődik a 
JNA (és nem a VRS!) egyes tagjai által egyénileg elkövete� háborús bűnök diskurzusa. 
Mindez azt jelzi, hogy a narratívaháború és a felelősséghárítás nemcsak a szerb–bos-
nyák–horvát, hanem a szerb–szerb viszonylatban is fennáll, ami nyilvánvalóan nem a 
szerbségről szól, hanem két (egy szerbiai és egy boszniai szerb entitásbeli) vezető poli-
tikai elit konfliktusáról. Az egyik oldalon a Karadžić-féle palei rezsim fő ellenzékeként 
hatalomra juto� Dođik áll, a másik oldalon pedig a Karadžićot a Preventiva hálózat52 
közreműködésével rejtegető Koštunica–Nikolić fémjelezte tandem. 
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A rendőrségi obstrukció melle�, illetve részben azzal összefüggésben jelen van egy to-
vábbi égető probléma: a tanúvédelem hiánya mia� továbbra sem várható jelentős tanúin-
vázió a helyi bíróságokon, illetve hatóságoknál. Tanúkból nincs hiány, de a kisközösségi 
realitásoknak megfelelően sokan tartják úgy, hogy jobb, ha nem tudnak, nem mondanak 
és egyáltalán, nem is lá�ak semmit. Ez azért különösen fontos, mert a tényfeltárás evolutív, 
elsősorban a beismerő vallomásokon és a tanúk beszámolóin alapul. A törvényszéki nyo-
mozócsoportok átfogó fegyverbegyűjtési missziói ugyanis gyakorlatilag nem járultak 
hozzá a te�ek és elkövetőik közö�i közvetlen kapcsolat megteremtéséhez; mivel a bosz-
niai szerb haderők már 1995-ben megkezdték teljes fegyverzetük lecserélését, valamint a 
dokumentáció elpusztítását.53 Ami az etnikai tisztogatás és a genocídium kérdését illeti, 
a nyugat-európai és amerikai tagadáspolitika annak ellenére kitarto�, hogy az amerikai
szenátusi jelentés már 1992 augusztusában elkészült, és kimondta az etnikai tisztogatás 
tényét. Az 1992-ben, a 780. sz. ENSZ BT-határoza�al felállíto�, Cherif Bassiouni által ve-
zete� szakértői bizo�ság munkacsoportja már áprilisban elkezdte vizsgálni a prĳedori
eseményeket, és az 1994. december 28-án kiado� jelentésében (Bassiouni-jelentés)54 meg-
állapítja, hogy „kétségtelen, hogy 1992. április 30. óta a prĳedori opštinában történt ese-
mények emberiség elleni bűnte�ek. Sőt egy bírósági vizsgálat minden valószínűséggel 
azt is megállapítaná, hogy ezek az események genocídiumnak minősülnek.”55 

A hágai Nemzetközi Büntetőtörvényszék 1993. májusi felállítása egyértelművé te�e
a helyzet súlyosságát. De nem is nagyon volt mit találgatni, Karadžić ugyanis már 1992. 
május 12-én közzéte�e a szerbek hat stratégiai célját az RS hivatalos közlönyében, és 
ebből az első volt a szerbek elválasztása a többi etnikai közösségtől.56 A további straté-
giai célok pedig a következők voltak: a Semberĳa és Krajina közö�i folyosó létrehozása, 
a Drina-völgyi folyosó létrehozása, vagyis a Drina mint a szerbeket szétválasztó határ-
vonal megszüntetése, az Una és Neretva folyók mentén határok létrehozása, Szarajevó 
szerb és muszlim részekre való felosztása és mindkét részben effektív állami autoritás 
kiépítése, valamint a tengeri kĳárat biztosítása az RS részére.57 Karadžić mindvégig 
tagadta viszont az etnikai tisztogatás szándékát, helye�e biztonságteremtő funkció-
jú „etnikai elmozdulásokról” beszélt, és az eseményeket a szerb lakosság félelmeivel 
magyarázta: „A szerb hatóságok nem támogatják az etnikai tisztogatást. Ami történt, 
az a szerbek félelme a�ól, amit a muszlimok tennének velük. A muszlimok is félnek. 
Az atrocitásokat pedig olyan egyének köve�ék el, akik bármilyen egységes parancs-
nokság ellenőrzésén kívül esnek.”58 

Érdekes módon már a Bassiouni-jelentés is beszámol a boszniai háború „nagy újításá-
ról”, a nemierőszak-táborokról (rape-camps), sőt a jelentéshez csatolt minősíte� mellékle-
tek (elsősorban a Nemzetközi Vöröskereszt Bizo�ság és a német hírszerzés információi 
alapján) tartalmazzák ezek pontos elhelyezkedését,59 mégsem történt semmi. A tiszto-
gatás vagy népirtás mint kifejeze� cél és szándékolt stratégia vs. „etnikai elmozdulás” 
vagy aránytalan kisebbségbe kényszerítés (minority reduction) vita viszont csak akkor 
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lenne eldönthető, ha előkerülnének az 1991. augusztusi (vagy még korábbi), Blagoje 
Adžić tábornok60 nevéhez fűződő és a későbbiekben már „Brana-tervként” emlegete�
„Ram-terv” (jelentése: keret) dokumentumai. A Dražen Erdemović elleni vádiratból, 
illetve az ő vallomásából61 például az derül ki, hogy egységét, a multietnikus (gyakor-
latilag zsoldos) 10. szabotázskülönítményt tömeges kivégzésekkel bízták meg 1995 nya-
rán, viszont az nem derül ki, hogy ez csak esetleges döntés volt-e, vagy egy nagyobb, 
koncepciózus stratégia része. Ez utóbbi cáfolatára több érv is kínálkozik. Erdemović és 
Obrenović beismerő vallomásaiból is az derül ki, hogy 1995-re a parancsnoki lánc meg-
bomlóban volt a VRS élén, és egyik egység sem kapo� egyértelmű, direkt utasításokat. 

A Nemzetközi Büntetőtörvényszék működését az ENSZ BT 1503-as (2003. augusz-
tus) és 1534-es (2004. március) határozata 2010-ig te�e lehetővé. Az intézmény „kĳárati 
stratégiája” értelmében a háborús főbűnösök elleni eljárást a törvényszék, míg a „kis 
halnak” számító alacsonyabb rendfokozatú, illetve összekötő szereplők ügyét a nem-
zeti bíróságok tárgyalják. Ezeknek a bíróságoknak ugyanakkor nincs elég kapacitásuk, 
és a szükséges politikai akarat sincs meg ahhoz, hogy belátható időn belül lezártnak 
lehessen tekinteni az átmeneti igazságszolgáltatás időszakát. Nem sikerült ugyanis 
ez ideáig a daytoni rendszerben összekényszeríte� entitások kormányzatait rávenni 
a háborús bűnökkel és háborús bűnösök üldözésével foglalkozó nemzeti stratégia ki-
dolgozására. A boszniai háborúban elkövete� háborús bűnöket 17 különböző bíróság 
tárgyalja: a nemzeti bíróság, tíz kantonális bíróság a föderáción belül, öt megyei bíróság 
a Szerb Köztársaság területén, és a nemzetközi igazgatás ala� álló, különleges (kvázi 
entitás) státusú Brčko Kerület saját bírósága, ráadásul az RS-ben és a föderációban tel-
jesen eltérő eljárásrend szerint. A joghatósági fragmentációhoz még az is hozzájárul, 
hogy az Egyesült Államok a Törvény a külföldi jogállásúak kártérítési igényeiről (Alien 
Tort Claims Act) és a Törvény a kínzás áldozatainak védelméért (Torture Victim Protection 
Act) által gyakorlatilag univerzális joghatóságot gyakorolhat, és Legfelsőbb Bírósága 
el is járt a „Kadić vs Karadžić”, valamint a „Doe I és Doe II vs Karadžić” ügyekben.62 
A stratégia feladata lenne, hogy meghatározza a háborús bűnök üldözésében szerepet 
játszó intézmények és szervek egymáshoz, valamint a háborús bűnökhöz való viszo-
nyát, illetve a kulcsfontosságú ügyek és a nyomozásnál alkalmazo� források kiválasz-
tásának szempontjait. Ez azonban szükségessé tenné a narratívamegbékélést is. Ezen 
célok elősegítésére, az igazságszolgáltatási biztonság megteremtésére (az önkényes 
letartóztatások, a félelem- és diszkriminációs politikák ellenében), illetve a szerteága-
zó bírói, rendőri gyakorlatok összefogására jö� létre a háborús bűnökkel foglalkozó 
kamara 2005 márciusában, a boszniai igazságügyi rendszerbe integráltan. A kamara 
elsősorban a helyi szinten kezdeményeze� eljárásokat folytatja le, de a hágai Nemzet-
közi Büntetőtörvényszék is (korlátozo�an ugyan) utal át ügyeket a hatáskörébe63, meg-
felelően a már említe� kĳárati stratégiának, valamint a kamara működési alapelvének, 
amely a joghatóság fokozatos átvételére és domesztifikációjára épül. 
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„Milan Lukić vagyok, Višegrad legnagyobb hentese.”64 
Konfliktus- és terrorrezsimek, félelempolitikák és  
„társas bűnszövetkezetek” 

A boszniai háborút nagyon sokan és nagyon sokféleképpen megírták már. A legtöbb írás 
azonban egy etnocentrikus interpretációs keretként szolgáló és a megértést gátló fo-
galomrendszer további fenntartásához járul hozzá, de emia� cseppet sem elítélendők.
Minden bizonnyal ez az írás sem mentes a kliséktől. Kiforratlan ugyanis még a boszniai 
háború kapcsán kialakult vitákról folytato� kritikai diskurzus; a legkevésbé sincs kon-
szenzus a meg nem értéshez vezető vizsgálati kereteket felváltó új szempontokról. Ed-
dig csak néhány óvatos (és gyakran politikailag nem legitimált) kezdeményezés történt 
a hagyományos interpretációs keret, és az erről való gondolkodást strukturáló kate-
góriák szétfeszítésére (interakciós, relációs, transzkontextusokat és transzidentitásokat 
vizsgáló, tényező [agent-] alapú, szociál- és kognitív antropológiai, önreflexiós új törté-
netírás stb.). A délszláv felbomlási folyamat több síkon zajlo�, és ezeknek csak egyike
volt a katonai dimenzió. A síkok közül azonban lényegében csak a katonai tekinthető 
lezártnak. A konfliktusok menetét ugyanis olyan kevésbé látható szereplők is befolyá-
solták, akiknek egyrészt a jelenlegi nyugat-balkáni rezsimek a folytonosságot bizto-
sítják (többek közö� a leköszönő Koštunica-kormányzat kriminális elemei, valamint
a koszovói és boszniai protektorintézmények kooptációs gyakorlatai révén), másrészt 
pedig maguk is folytonosságot teremtenek a délszláv felbomlási folyamat (ideértve az 
1998–1999-es koszovói válságot is) és a jelen közö�.

Mindez a következő kérdéshez vezet el: kiknek a konfliktusa (volt) ez valójában? 
Mary Kaldor a felmérhetetlen pusztítással, valamint a politikai, katonai és gazdasá-
gi tér végletes szétaprózódásával járó boszniai háborút az új típusú hadviselés pa-
radigmájának tekinti,65 abból kiindulva, hogy bizonyos külső erők a korábban érvé-
nyes politikai és aktori kategóriákat felpuhítják, sőt eltüntetik, aminek következtében 
a hadviselés, a tömeges jogsértések, valamint a szerveze� bűnözés gyakorlatainak 
egybemosódása („nómenklatúra-maffia”) tapasztalható.66 Kaldorhoz képest a poszt-
modern, illetve az (általuk kritizáltan) új típusú hadviselésnek aposztrofált boszniai 
konfliktus aktori anatómiáját adja Francesco Strazzari és Dietrich Jung. Az ő kutatá-
saikat keresztezik egyes, a mai hivatalos szerb tagadáspolitikához képest alternatív 
történeti narratívákkal operáló belgrádi NGO-k és intézmények megközelítései, illetve 
elemzései. I� elsősorban a Szerbia Legújabb Kori Történetének Intézetéről (Institut za 
Novĳu Istorĳu Srbĳe), a Szerbiai Emberi Jogi Helsinki Bizo�ságról (Helsinški odbor za 
ljudska prava u Srbĳi), illetve az Etnikumközi Kapcsolatok Fórumáról (Forum za Etničke 
Odnose) van szó. Jung a délszláv konfliktus kontextusában is kritizálja a trinitariánus 
(clausewitzi hármas osztatú hadviselés, élesen elválasztva a kormányzati, a katonai és 
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a civil szereplőket) – posz�rinitariánus közö�i paradigmikus váltás koncepcióját (el-
sősorban Van Creveld: The Transformation of War, 1991),67 arra keresve a választ, hogy 
mennyiben tekintendő az „új hadviselés” újnak. Strazzari a funkcionalitás logikáját kö-
vetve a kis és nagy dealek68 történeteként írja le a boszniai konfliktust. Ez sokban meg-
erősíti Herfried Münkler elméletét, amely szerint a hadi célokon túlmutató erőszak 
a profitorientált, üzleti érdekeket kiszolgáló konfliktus és szükségállapot fenntartását 
szolgálta69 („Killing is my business, and business is good”).70 Az események geopolitikai 
há�erét tekintve valóban szembetűnő a Törökország felől érkező csempészszállítmá-
nyokat a Belgrád–Zágráb vonalon Nyugat-Európával összekötő úgyneveze� Balkán-
útvonal (Balkan route), valamint a területi célok és a háborús erőfeszítések egybeesése 
(a karadžići hat pontnak a Semberĳa–Krajina folyosóra vonatkozó része). Strazzari 
az irreguláris gazdasági gyakorlatok és a harci cselekmények interakciójából születő 
zűrzavart tekinti tehát paradigmaváltó jelenségnek.71 Az állami erőszak-monopólium 
leépülését kísérő új hatalmi centrumok felépülése egyrészt a régi elitek, közvetítők, 
stakeholderek kicserélődését eredményezte, másrészt a legitimitás új formáit hozta létre. 
Az 1990-es évek elejének konfliktusos társadalmi valóságát az irregularitás állapotai 
jellemezték tehát. Ezek az irregularitások a gyakorlatban a háborús mozgósítással és 
a nyílt ellenségeskedéssel párhuzamosan alakultak ki. Az Etnikumközi Kapcsolatok 
Fóruma magazinjának a Terrorizmus és etnikai konfliktusok című száma72 a korábbi Bosz-
nia-Hercegovinát olyan komplexumként írja le, amelyikben a konfliktus, egyetértés és 
együ�élés dinamikus egyensúlyt alkoto�. A politikai terror rezsimjeinek kiépítése ezt 
az egyensúlyt boríto�a fel, új társadalmi valóságokat teremte�, s ezeket inherensen
hordozza a posztkonfliktusos boszniai társadalom is. 

Mindezek alapján maga a konfliktus talán úgy ragadható meg leginkább, mint kü-
lönböző kollektív és egyéni vállalkozások konfliktusos, illetve koalíciós interakcióinak 
és intervencióinak története, amely társadalmi-gazdasági és politikai szinten irregulá-
ris (szükségállapot) és polarizált (új szuverének diktatúrája vs. body-objectté redukált 
civil tömegek) valóságokat teremte�. Ebben a kontextusban a tudományos, a katonai, a 
rendőrségi, a paramilitáris és pararendőrségi, a külföldi hírszerzői-politikai-üzleti-vál-
lalkozói és bűnözői, valamint a civil szférák szereplői nem alko�ak tiszta kategóriákat, 
az egyik legszembetűnőbb példa erre Fikret Abdić bihaći „kiskirály” esete. A hágai 
Nemzetközi Büntetőtörvényszék ítéleteiből kiindulva a háború „társas bűnvállalkozá-
sok” (joint criminal entreprise) sorozata volt, amely arra mutat rá, hogy nem lehete� a
háború eseményeit egymástól elszigetelt epizódoknak tekinteni, és a felelősség szük-
ségszerűen kollektivizálódik a civil, katonai és politikai szférák egybemosódása követ-
keztében. Az ítéletek alapján „a bűnvállalkozások célja Bosznia-Hercegovinán belül a 
boszniai muszlimok, horvátok és más nem szerb lakosság eltávolítása, illetve állandó 
jelleggel történő elmozdítása volt jelentős nagyságú területekről a törvényszék statútu-
mának 3., 4. és 5. pontja értelmében büntetendő bűnök elkövetésén keresztül”.73 A konf-
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liktus külső megjelenésében és tudományos diskurzusaiban ezzel szemben a politikai 
retorika és média által felerősíte� relativista és diszpozíciós etnicitás- és „ősi gyűlölet”-
diskurzus (elsősorban Robert D. Kaplan munkáin keresztül), valamint a reprezentá-
ciós brutalizáció vált meghatározóvá. Radovan Karadžić és Jovan Rašković látványos 
médiaszerepléseinek és nyilatkozatainak a félrevezetés szándékolt célja volt: „Nem 
tudunk együ� élni a muszlimokkal és a horvátokkal, mivel túl sok a gyűlölködés, év-
százados gyűlölet. A szerbek félnek a muszlimoktól. Nem tudnak együ� élni. Amia�
a genocídium mia�, amit a szerbek ellen köve�ek el, a szerbeknek meg kell védeniük 
magukat.”74 A diszpozíciós teóriák azonban sosem nyertek empirikus alátámasztást. 
Tone Bringa norvég antropológusnak az 1980-as évek végén, illetve 1990-ben folyta-
to�, leginkább mérvadónak tekinte� boszniai kutatásaiból az derül ki,75 hogy a hábo-
rú elő� társadalmi szinten nyoma sem volt semmilyen irreguláris vagy etnocentrikus 
valóságképnek. A Boszniában együ� élő népcsoportok körében a másikról alkoto�
mindennapi, puha határképző sztereotípiák a hitvilág- és szokásbeli különbségekből 
eredtek. Ezek a különbségek azonban annyira elenyészők voltak, hogy semmiben sem 
akadályozták az együ� és egymás melle� élést.76 Nyilvánvalóan más volt a helyzet a 
tudományos és politikai színtereken, ahol a Jugoszlávia felbomlásának, illetve egyben 
maradásának kérdése tematizálta a diskurzusokat, és nacionalista alapon történő elha-
tárolódásokat eredményeze�.77 Charles Tilly relációs elméletéből78 kiindulva pedig a 
szélsőséges erőszak-alkalmazás csak addig magyarázható diszpozíciós alapon, amíg 
fény nem derül a tudományos körökben előszerete�el használt és agyonmediatizált 
oral history epizódok, mikronarratívák és háborús tudósítások szereplőinek és esemé-
nyeinek kapcsolati há�erére. Szociometriai és kapcsolati háló-elemzésekből nagy va-
lószínűséggel kiderülne, hogy a terrorstratégiák szituációs és helyi varianciái melle�
az egyes eseteknek prototipikus, ismétlődő körülményei is voltak. Az interakciós és 
kapcsolódási pontok azonosítása szolgálhat ugyanakkor alapul az erőszak funkcióinak 
feltárásához. 

A Bassiouni-jelentés há�erében álló vizsgálat azt tárta fel, hogy a paramilitáris és 
pararendőrségi csapatok részben területvédelmi egységekből alakultak. A titói Jugo-
szláviában az 1970-es években a haza védelmének fő pillérévé a „népi haderővé” szer-
veződő területvédelmi egységek (Teritorĳalna Obrana – TO) rendszere vált. A rendszer 
lényege az volt, hogy egy esetleges kívülről (történetesen a Szovjetunió irányából) ér-
kező támadás esetén a helyi lakosság azonnal mobilizálható legyen. Jugoszlávia min-
den tagköztársasága működtete� területvédelmi struktúrát, amelyen belül kiépült egy 
civil biztonsági erő (civilna zaštita), valamint egy tartalékos helyi milícia is. A fegyver-
készletek felhalmozása és tárolása „Kalasnyikov-téeszekben”, teljes mértékben lokális-
kommunális alapon történt: a munkások béréből finanszírozták, és speciális, titkos 
raktárakban helyezték el („a titok a hegyekben van”). I� válik fontossá első ízben a ci-
vilek szerepe a délszláv háborúkban: a helyi lakosok voltak ugyanis az információ fő 
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birtokosai a fegyverraktárak és a települések körzetében működő TO-k szervezeti 
struktúrájának tekintetében. A karadžići hat pont más stratégiai metszetben a Bassiouni-
jelentés alapján öt fázisban rekonstruálható: az első szakaszban történt meg 1990 őszé-
től az elérendő határokon belüli horvát és muszlim közösségek hadi kapacitásainak 
visszaszorítása, illetve ellehetetlenítése. Ennek nyomán a JNA először Horvátország-
ban szerelte le a TO-kat (az 1991. májusi függetlenségi népszavazás ürügyén), a fegy-
verkészleteket pedig az akkor már létező Krajinai Szerb Autonóm Körzet felfegyverzé-
sére használta fel, majd Boszniában a JNA „o�felejte�” alakulataiból létrejö� VRS vé-
gezte el ezt a feladatot. A második fázis a tényleges hadműveletek megkezdése volt. 
A jelentés az első lövést 1991. június 26-ra datálja. 1991 októberére, a Virovitica–Karlo-
vac–Karlobag városokat összekötő, hírhedt Šešelj-vonal elérésével, a központi horvát 
területek körülzárásával láthatóvá váltak a nagyszerb területi célok. 1991. december 
19-én, a horvátországi szerb autonóm területek összevonása után, Milan Babić és a 
krajinai Szerb Demokratikus Párt vezetésével (alapítója Jovan Rašković)79 kikiálto�ák a 
Krajinai Szerb Köztársaságot. A harmadik szakaszban, 1992 áprilisától a hadműveletek 
á�erjedtek Bosznia-Hercegovinára is, és Mladić pillanatok ala� megszerezte a stratégi-
ai pontokat: létrejö�ek a szerb közösségeket és politikai központokat Belgráddal össze-
kötő folyosók, egyelőre Krajina nélkül. 1992. január 9-én, a boszniai szerb autonóm 
körzetek összevonásával és Radovan Karadžić vezetésével létrejö� a boszniai Szerb
Köztársaság. 1992. április 8-án Bosznia-Hercegovina elnöksége kihirde�e a direkt há-
borús fenyegetés állapotát, június 20-án pedig a hadiállapot beálltát. A bosnyák elnök-
ség a muszlim többségű TO-k általános mozgósítását 1992. április 4-én rendelte el. 
1992. április 8-án Bosznia-Hercegovina elnöksége a BH Szocialista Köztársaság TO-t 
BH TO-vá alakíto�a és nevezte át, felállíto�ák a Területvédelmi Főparancsnokságot, 
amely ellenőrzése alá vonta a megmaradt területvédelmi egységeket. 1992 szeptembe-
rében a Srebrenica Területvédelmi Parancsnokság Srebrenica Haderővé alakult át, 
Naser Orić vezetésével.80 A negyedik fázis a véres „bicikliút” kiépítése volt Észak-Bosz-
niában, ami lényegében a „Balkán-útvonallal” esik egybe, létrehozva az összekö�etést 
Krajinával. 1992 nyarára a szerb területi célok nagy vonalakban tehát Boszniában is 
teljesültek. Az utolsó, ötödik fázis egy önmagában is különálló nagy stratégia, az 1992. 
április 4-én (a független Boszniának adandó nemzetközi elismerés napján) megkezdő-
dő szarajevói ostrom. Ezzel párhuzamosan a tűzszünetig az összefüggő szerb terület 
létrehozásának a céljával a még nem ellenőrzö� gócpontok felszámolására, illetve a 
helyi elitek kooptálására, valamint az ellenőrzés alá vont területeknek a nem szerb la-
kosságtól való megtisztítására koncentrált a szerb katonai vezetés. Ennek a feladatnak 
a végrehajtásában kaptak döntő szerepet a helyi szintekre összpontosító terrorrezsi-
mek. A boszniai háborúban a szerb oldalról részt vevő szabadcsapatok és paramilitáris 
egységek feltöltö�sége, személyi és technikai harcértéke az elérendő katonai-területi 
célokhoz mérten elhanyagolható volt. Terrorértékük – erőszak-alkalmazásuk pusztító 
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hatásának aránytalansága és kiszámíthatatlansága – a félelem és káosz politikájában, 
valamint a pszichológiai hadviselésben azonban kulcsszerepet játszo�. Az egységek 
tagjainak túlnyomó többsége közönséges bűnöző volt. A pszichológiai hadviselési stra-
tégiát a Ram-terv egyik kiegészítő dokumentuma tartalmazta, amelyik Rašković pszi-
cho- és viselkedésanalitikai, valamint karakterológiai vizsgálatai alapján megállapítja, 
hogy a muszlim ellenállás megtörésének leghatékonyabb módja a tömeges nemi erő-
szak, valamint a vallási intézmények falai közö� elkövete� tömeges kivégzések81 (ér-
dekes módon a Ram-terv ezen része előkerült, illetve a jelentés alapján a Bassiouni-bi-
zo�ság birtokába juthato�). Az ENSZ Szakértői Bizo�ságának listája 83 paramilitáris 
egységről számol be a volt Jugoszlávia területén; ebből 56 szerb, 13 horvát és 14 bos-
nyák. Ezeknek az egységeknek az elsődleges feladata a helyi szintű akciók kivitelezése 
volt, de egyes jól felfegyverze� csoportok, elsősorban Arkan Tigrisei (Arkanove Delĳe),
kiterjedtebb körben és szerveze�ebben működtek a reguláris haderők oldalán. Arkan 
Tigrisei Bosznia 28 megyéjében tevékenykedtek, fő feladatuk az emigránsok megtalá-
lása és likvidálása volt. Vojislav Šešelj Csetnikjei 34 megyében voltak jelen. Különösen 
brutális egység hírében állt a Szerb Nemzeti Megújulás párt akkori vezetőjének, Mirko 
Jovićnak az egysége is, a „Jović-fiúk”, valamint az SDS és Gojko Kličković milíciái. 
A paramilitáris és egyéb önkéntes egységek közö�i zűrzavar, átjárhatóság (elég meg-
nézni néhány csoportképet), valamint ezek változatos kapcsolódása a JNA/VRS-hez 
sok esetben bizonyult hasznosnak. Egyrészt exhibicionista, látványos akcióikkal elte-
relték a hivatásos erők működéséről, valamint a há�érben zajló politikai-üzleti alkuk-
ról a figyelmet, azt a szándékolt hatást keltve, hogy a különböző szerb erők és egységek 
nem állnak állami ellenőrzés ala�.82 Másrészt pedig ők maguk is nehezen megkülön-
böztethetővé váltak, gyakran használták egymás elnevezéseit, emblémáit, és számos 
egység verbuválódo� civilekből. Így alakult ki végül a külvilág és a hágai törvényszék 
által is használt „ismeretlen elkövetők” kategória. Egyik-másik egység pusztításai 
ugyanakkor a társadalmi biztonság teljes összeomlásával végeredményben saját politi-
kai elitjeinek pozícióit gyengíte�ék. A horvát oldalon a legjelentősebb egység az uszta-
sa jelképeket viselő Horvát Védelmi Erők (Hrvatske Obrambene Snage – HOS), a Horvát 
Jogpárt katonai szervezete volt,83 Dobroslav Paraga vezetésével, aki arról is ismert, 
hogy 1993-ban megpróbálta megbuktatni a horvát kormányt. A jelentősebb szervezetek 
közé kell még sorolni a „Farkasok” nevű csoportot, Jusuf Prazina, alias „Juka” vezeté-
sével. A Farkasok 1992 augusztusáig a központi bosnyák kormányzat hadserege (Armĳa
Republike Bosne i Hercegovine – ABiH) melle� harcoltak, ezután pedig a herceg-boszniai 
Horvát Köztársaság fegyveres erejeként funkcionáló Horvát Védelmi Tanács (Hrvatsko 
Vĳeće Obrane – HVO) keretében. A bosnyák zöldsisakosok (zelenih beretki: mujahedin 
zsoldosok, az afganisztáni háború veteránjai, csecsen harcosok stb.) gyakorlatilag egy 
jelentős autonómiával bíró második haderőként működtek a szerb és horvát egységek-
nél jóval kevésbé felszerelt ABiH parancsnoksága ala�, főleg Zenica, Travnik, Novi 
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Travnik, Mostar és Konjic környékén.84 A reguláris egységek és a különböző milíciák 
interakciói a felek korlátozo� katonai képességeit tükrözik. A falvak, városok bevétel-
ének tipikus forgatókönyve szerint a katonai akciókat a politikai hatalomátvétel előzte 
meg a stratégiai pontokon (a višegradi duzzasztó, a trepcai kohászati üzem, a „Balkán-
útvonal” főbb állomásai stb.), ahol az érdekelt (és SDS-tag) politikai elitek a muszlim 
irányítású önkormányzatok melle� szerb árnyékönkormányzatot építe�ek ki, és hoz-
zálá�ak az autoritás fokozatos párhuzamosításához. A szerb lakosság biztonsági kite-
lepítését, valamint a területvédelmet ellátó férfiak felfegyverzését a VRS illetékes egy-
ségének tüzérségi támadása köve�e, s ez után már bevonulha�ak a maroknyi
paramilitáris egységek, a helyi rendőri egységekkel, illetve alkalmanként kiterjedtebb 
milíciákkal, katonai rendőri egységekkel együ�működésben. Milan Lukić85 közismert 
bűnözőként 1992 tavaszán tért vissza a muszlim többségű Višegradba, s akkor állíto�a
föl paramilitáris egységét, miután az addigra már tisztán szerb hadseregként működő 
JNA Uzice egysége április közepére teljes mértékben az ellenőrzése alá vonta a várost 
és környékét, és a Višegradi Szerb Önkormányzat formájában a politikai kontroll is ki-
épült. A Višegradon keresztül vivő főútvonal köti össze Belgrádot Szarajevóval, és az 
Uzice egység, az uzamnicai laktanya (illetve fogolytábor), valamint más boszniai stra-
tégiai támaszpontok utánpótlása ezen az útvonalon keresztül történt. A višegradi 
Drina-szakaszon húzódó gát pedig az energiaellátást és a vízszabályozást látja el az 
egész térségben. A hágai Nemzetközi Büntetőtörvényszék Milan és Sredoje Lukić elle-
ni, 1998-as vádirata szerint 1992. június 7. és 1994. október 10. közö� a Lukić unoka-
fivérek Mitar Vasiljevićet és más, nem vád alá helyeze� személyeket egységbe tömörít-
ve („Fehér Sasok” és „Bosszúállók”), valamint a helyi rendőri, katonai egységekkel 
szorosan együ�működve Višegrad városában kiépíte�ék helyi terrorrezsimjüket, és 
politikai, vallási, etnikai alapon üldöztek, végeztek ki boszniai muszlim és más nem 
szerb civileket a višegradi opštinában zajló katonai műveletek részeként.86 A körülbelül 
tucatnyi, könnyűfegyverze�el elláto� tagot tömörítő egységnek kifejeze�en az volt a
feladata, hogy a helyi civil lakosságot mindennapi terror ala� tartsa, és az aránytalan 
pusztítással, a szándékos brutalizációval, a kiszámíthatatlansággal, a látványos kivég-
zésekkel és a megfélemlítéssel elre�entse a visszatéréstől. 

Az új politikai elit, és elsősorban a karadžići retorika az együ�élés emlékének és ha-
gyományának, másrészt ezeknek a korábbi társadalmi struktúráknak az elpusztítását 
és a szembenállók etnikai alapon való újradefiniálását célozták. A korábbi, természetes 
közösségek szimbolikus, politikai és fizikai elpusztításának („identicídium”), valamint 
az új közösségi határok agresszív politikákon keresztül történő bevésésének (negatív 
és pozitív határképzés) metapolitikai célja mögö� bonyolult mobilizációs folyamatok 
zajlo�ak, amelyek az etnikai-vallási tuda�ól független csoportdinamikákat gerjesztet-
tek, és a háború körülményeihez idomuló transzidentitású akciócsoportokat, konflik-
tusos interakciókat és erőszakhelyzeteket hoztak létre.87 A legfelsőbb szintekről a leg-
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alacsonyabb, legbanálisabb kontextusokra áthelyeze� erőszakpolitikák, a szándékos 
brutalizáció bizonyultak a leghatékonyabb eszköznek az állami felelősség elhárítására, 
illetve az ősi gyűlöletből táplálkozó öldöklés látszatának a fenntartására. 

Konklúzió – véget érhet-e az átmenet? 

Az 1990-es évek eseményeinek teljes körű és maradéktalan feltárása és megértése – a 
jelenlegi politikai és gazdasági rezsimekkel való, sok szálon futó folytonosság mia�
– egyelőre nem érdeke sem a politikai eliteknek, sem a helyi tudományos köröknek. 
A Balkánnal kapcsolatos tudományos diskurzusokban a meglehetősen redukcionista és 
önjáróvá váló etnicitáskategóriák, a begyűrűző precedensfóbiás politikai klisék és nem-
zetközi jogi paradigmák fogságában rendszerint nem kap érdemi helyet az együ�élés 
lehetőségeiről folytato� vita, illetve az együ�élés vs. szétválás alternatíváinak megvita-
tása. A háború teremte�e társadalmi intolerancia és fenyegete�ségpercepciók azonban 
szükségessé tennék az azokat fenntartó konfliktusos struktúrák új alapokra helyezését. 
A daytoni rendszer érdemleges felülvizsgálatának útjában két objektív akadály áll: 1. a 
nacionalista pártok még mindig igen népszerűek Boszniában, és az általuk folytato� küz-
delem a politikai hegemóniáért és kizárólagosságért zajlik. 2. Dayton tabu. Márpedig 
a daytoni szisztémát nem lehet a béke garanciájának tekinteni, és hosszú évtizedekig 
nem is tartható fenn a kényes egyensúly. Már csak azért sem, mert több mecset épül 
Boszniában mint ortodox templom, és a muszlim közösségek külkapcsolati rendszere is 
nagyobb optimizmusra ad okot, mint az RS Belgrád-függősége és oroszbarátsága. Az RS 
etnokrata rezsimje érdekeinek ugyanakkor tökéletesen megfelelnek a jelenlegi átmeneti 
(az OHR és ezzel együ� a centralizációpártiak pozícióit gyengítő) körülmények, és en-
nek az átmenetiségnek a fenntartásában érdekeltek. Ebben a helyzetben visszafordíto�
fegyverré, az OHR sakkban tartásának és a sztenderdek felpuhításának, ugyanakkor a 
saját normatív hatalom kiterjesztésének eszközévé válnak a „nemzetközi közösség által” 
kötelezőnek, a helyi politikai elit által viszont teljesíthetetlennek tekinte� feltételek: így 
például az, hogy a stabilitási paktumot nagy valószínűséggel egy rendőrségi látszatreform 
árán írják majd alá, vagyis az OHR és a bosnyák vezetés centralizációs szándéka az új-
ként pozicionált (de már ismert) gyakorlatokkal megkerülhetővé válik. Végeredményben 
ezek az etnopolitikai gyakorlatok és a „felületi demokrácia” intézményeinek kombináci-
ói teremtik meg a politikai ellenőrzésért és hegemóniáért folytato� küzdelem eszközeit 
és fórumait (a választási rendszer, a szerveze� bűnözői hálózatok, a vallási intézmények, 
a visszatarto� költségvetési tételek, az átláthatatlanság stb.),88 amelyek a jelenlegi struk-
túrák közö� a Dođik-rezsimet, valamint kapcsolódó „vállalkozásait” ju�atják (területileg 
és strukturálisan ugyan behatárolható) hegemonisztikus és mindezzel együ� a legkevés-
bé sem transzparens, erőteljes zsarolási potenciállal bíró hatalomhoz.89 
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Résumé

Bosnia at the Crossroads of Sustained Irregularity and Consolidation 

The war in Bosnia and the whole of the post-Yugoslav disintegration process are still 
being analyzed predominantly through discourses of ethnic conflict while critical
approaches employing a relational, interaction-based or harm-centric methodology are 
being relegated to the periphery. This paper contextualizes elite interactions that took 
place in the shadow of military operations (interpreted by the Serbian political elite 
as an ethnic conflict-based civil war) by drawing on accounts of social, economic and
political irregularity, constructing an interpretative framework resting on the history 
of  ”small” and ”great deals” as conceptualized by Strazzari. The way joint criminal 
enterprises functioned at the time of the war may today be reconstructed with the help 
of the investigations of the International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia at 
the Hague (ICTY). At present, ethnocratic regimes and practices still define the political
landscape of the Western Balkans, sustaining the conditions of non-understanding, 
effectively ruling out the possibility of the further evolution of this critical revisionist
agenda. The Republika Srpska of Bosnia-Herzegovina, for instance, with PM Milorad 
Dođik at its helm, has been threatening to introduce ”new realist practices” as a reaction 
to the newly acquired independence of Kosovo, positioning itself as a challenger of 
the system of international protectorates both in terms of practices of authority and 
legitimacy. The aim of this paper is to analyze the conditions which sustain practices 
of transition and irregularity and contribute to the power projection and expansionary 
institutionalization on the part of ethnocratic regimes that define the struggles for
authority and competence in the most sensitive policy sectors.


