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(a biztonság kérdésének újragondolása a hidegháború utáni 
Balkánon) 

Weak States and Security – Rethinking the Balkan Post-Cold War Security 
Agenda, AIIS, Tirana, 2008 

Albert Rakipi korábban aktív politikus volt, jelenleg az Albán Nemzetközi Tanul-
mányok Intézetének (AIIS) ügyvezető igazgatója, az ígéretesen formálódó al-
bán politológia egyik legtermékenyebb szerzője.

Bevezetőjében Rakipi megállapítja, hogy a hidegháborús korszak viszonylagos 
konfliktus-nélkülisége a Balkánon nem a térség belső viszonyainak, hanem a nemzet-
közi erőviszonyoknak a következménye volt. Ez a negyvenéves, nagyobb konfliktu-
sok nélküli periódus ritka volt a Balkán viharos történetében. A görög polgárháborútól 
eltekintve ötven évig nem voltak véres konfliktusok a félszigeten. A háborús veszély 
azonban mindvégig fennállt, mivel a Balkán a szembenálló fő erők, a NATO és a Varsói 
Szerződés közötti „köztes területnek” volt tekinthető. 

Megállapítja, hogy amíg a hidegháborús korszak a Jugoszlávián belüli államok együtt-
működéséhez vezetett, addig Enver Hodzsa Albániáját a teljes elszigeteltségbe taszítot-
ta. A Szovjetunió összeomlása és a hidegháború vége megszüntette azt a „védő burkot”, 
amely megakadályozta a balkáni államok és népek közötti háborúkat. A kétpólusú világ 
megszűntével a belső konfliktusok szerepe megnövekedett a külső fenyegetettséggel 
szemben. Ezt vizsgálja könyvében, elsősorban Albánia és Macedónia példáján.

A szerző idézi számos ismert politológus – Herz, Sorrensen, Hobbes, Holsti és má-
sok – megállapításait a biztonság dilemmáiról, majd megállapítja: „Általában úgy vélik, 
hogy a kelet-európai országok és ezen belül különösen a balkániak átmenete az önkény-
uralmi rendszerekből a demokratikus rendszerekbe sikertelen volt. Ennek oka a gyenge 
állam jelensége. Kevés kivétellel az átmenetet egyszerűen úgy értelmezték, mint a ko-
rábbi rendszer megdöntését, ugyanakkor a liberális demokrácián alapuló intézmények 
létrehozását akadályozták a gyenge és gyengülő állami intézmények” (27–28. o.). 

A szerző sorra veszi a politológia „nagyjainak” véleményét az államról. Leginkább 
Barry Buzan modelljével ért egyet, miszerint az államot meghatározó három fő ténye-
ző: 1. Az állameszme. 2. Az állam fizikai tényezői. 3. Az állami intézményrendszer 
(40. o.). Ha nem is eléggé következetesen, de konkrét példák említésével sorra veszi 
ezeket a tényezőket. Megállapítja, hogy egy állam fizikai adottságai elsősorban nem-
zetközi perspektívában fontosak, a belső stabilitást inkább a belső kohézió adja. Ebből 
a szempontból az apró Luxemburg, Izrael és Svájc „erős államnak” tekinthető, a sokkal 
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nagyobb Szovjetunió vagy a közepes méretű Jugoszlávia gyengének bizonyult. A nem-
zetállamokat (és itt Franciaország, Nagy-Britannia, Itália, Japán mellett Magyarorszá-
got is megemlíti) általában erősebbeknek tekintik, de az Egyesült Államok, Svájc és Bel-
gium példája azt mutatja, hogy a soknemzetiségű államok is lehetnek erősek (45. o.).

Az állameszmét vizsgálva megállapítja, hogy a totalitárius rendszerek (fasizmus, 
kommunizmus) csak látszólag tudtak erős államokat létrehozni. Az elmúlt évszázad 
azonban azt bizonyította, hogy valójában ez csak a liberális demokráciáknak sikerült. 
Ennek tulajdonítható, hogy a Szovjetunió és Jugoszlávia széthullása nyomán létrejött 
gyenge államok sokaságának többsége most igyekszik a nagy nyugati demokráciák 
példáját követni az államszervezés terén (48. o.). 

A szerző megállapítja, hogy a „gyenge állam” fogalmának nincs általánosan elfoga-
dott definíciója. Az államok erejét általában a belső képességek alapján mérik, a „poli-
tikai javak biztosításának képességén”. Azon országok között, amelyek erre nem vagy 
csak alig képesek megkülönböztetik a gyenge (weak), a sikertelen (failed) és az össze-
omlott (collapsed) államokat. Az összeomlott állam a sikertelen állam végső formája. 
A gyenge államok válságok esetén könnyen sikertelen vagy összeomlott államokká vál-
hatnak. Ezt történt például Albániával 1997-ben (49–50. o.).

Az államok erejét nagy mértékben meghatározza belső politikai legitimitásuk.  
Ennek különböző forrásai lehetnek: a történelem, az elért eredmények, a törvénykezés 
és a nemzetközi közösség által biztosított legitimáció. A könyv konkrét példákon vizs-
gálja a legitimáció eme formáinak megnyilvánulását (51–54. o.). 

Rakipi számos példával illusztrálja, hogy a gyenge államok léte milyen veszélyeket 
hordoz a regionális és a nemzetközi biztonság szempontjából. A gyenge államokban a 
konfliktusok általában polgárháborús formában jelennek meg, és ezek gyakran öltenek 
nemzetközi jelleget. Példaként megemlíti a Szovjetunió három beavatkozását Magyar-
ország, Csehszlovákia és Afganisztán eredetileg belő konfliktusként induló zavargása-
iba (57. és 59. o.).

A hidegháború után jelentősen megnövekedett a gyenge állami létből eredő konflik-
tusok száma. Ezt a könyv elsősorban annak tulajdonítja, hogy a Szovjetunió és Jugo-
szlávia által évtizedeken keresztül mesterségesen elhallgatott nemzetiségi problémák 
ekkor megújult erővel törtek fel, és ezek vezettek a volt tagállamok közötti konfliktu-
sokhoz (61. o.). 

A gyenge államiság elméleti megalapozását elvégző első rész után a második rész 
két esettanulmányt tartalmaz: Albániáét és Macedóniáét, mint gyenge államokét.

A szerző rövid történeti áttekintéssel kezd. Megállapítja, hogy a két ország gyenge 
államiságának fő okai a következők voltak:

– az államiság hagyományainak hiánya és megkésett volta;
– az ottomán tradíciók;
– a nagyhatalmak megosztó politikája a Balkánon;
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– az etnikai problémák sokasága és bonyolultsága;
– a gazdaság elmaradott, agrár jellege (69–75. o.).
Az Albánia, egy gyenge nemzet állam fejezetben a szerző történelmi távlatba helyez-

ve vizsgálja a „gyenge államiság” kialakulását. A négyoldalas bevezető részben rövi-
den áttekinti az albán állam történetét. Megállapítja, hogy a különböző kormányok két 
legnagyobb feladata az ország területi integritásának biztosítása, valamint hatalmuk 
és akaratuk országon belüli érvényesítése volt. A területi integritás állandó veszélynek 
volt kitéve elsősorban Jugoszlávia, Görögország és Itália részéről. A belső modernizá ciót  
nehezítette az eredendő elmaradottság, valamint a belső megosztottság (76–80. o.).

A szerző történelmi keretekbe helyezve vizsgálja az albán államiság történetét.  
Az albán állam eredendő problémája volt, hogy az 1913-as londoni konferencia az or-
szág határain kívül hagyta az albánok lakta területeknek mintegy felét. Ez a tény hol 
gyengébb, hol erősebb formában állandó konfliktusforrássá vált. 1912 és 1925 között az 
államiság csak formálisan létezett, a nagyhatalmak és a szomszédos államok egymással 
is hadakozva vetélkedtek az Albániai feletti befolyásért és az albán területekért.

Az 1924-ben jugoszláv támogatással hatalomra került Zogu 15 éves uralma alatt lét-
rehozta az albán történelem első centralizált államát. Személyi korlátai, az ország elma-
radottsága és megosztottsága miatt a modern állam kialakítása rendkívül lassan ugyan, 
de haladt. A kormány kiterjesztette a hatalmát csaknem az egész országra, utakat, is-
kolákat és kórházakat építtetett (80–84. o.). A tengelyhatalmak 1941-es balkáni győzel-
meik után létrehozták az általuk megszállt Nagy-Albániát; ehhez csatolták a többnyire 
albánok lakta Koszovót, Észak-kelet Macedóniát és Észak-Görögországot. Úgy látszik, 
hogy ez a Magyarországot érintő bécsi döntésekhez hasonlítható eseménysorozat még 
mindig annyira kényes téma, hogy a szerző alig egy bekezdésben foglalkozik csak vele, 
és mindössze annak megállapítására szorítkozik, hogy „ez az állam 1944 végéig léte-
zett, de gyakorlatilag nem működött” (85. o.).

A csaknem fél évszázados „kommunista rendszert” elemezve a szerző megállapítja, 
hogy Hodzsa látszólag erős államot hozott létre, amelynek hatalma kiterjedt az ország 
egész területére és az albánok életének minden szegmensére. Konkrét példák sokasá-
gával bizonyítja, hogy mindez azonban csak látszat volt, mert:

– kényszerítő eszközökkel hozták létre (a hivatalos adatok szerint minden hatodik 
albán valamilyen formában megszenvedte az állambiztonsági szervek önkényét);

– csak nagyon alacsony szinten tudták ellátni az állampolgárok anyagi, kulturális és 
egészségügyi igényeit;

– megszüntették a jogállamiságot, hatalmas és párhuzamos állami és pártbürokrá-
ciát hoztak létre;

– a nehézipar erőltetett fejlesztése, a gazdaság teljes államosítása és különösen a 
mezőgazdaság teljes kollektivizálása nagyon nagy károkat okozott a gazdaságnak 
és az ország környezeti állapotának;
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– a proletár internacionalizmus eszméjének mindenek fölé helyezése, a vallás eltör-
lése, a kulturális elmaradottság, a morális értékek és a nemzeti tradíciók megveté-
se rendkívüli károkat okozott az emberek és az állam fejlődésében (84–96. o.).

A Hodzsa-rezsim bukása után létrejött demokratikus rendszer igen nehezen szerezte 
meg legitimációját. Ebben segítettek az államélet minden területén meghozott reformok, 
valamint az, hogy Albánia kilépett korábbi nemzetközi elszigeteltségéből, és jelentős tá-
mogatást kapott az Egyesült Államoktól, valamint az Európai Uniótól. Mindennek ered-
ményeként 1992 és 1996 között jelentős előrehaladás ment végbe gazdasági és szociális té-
ren egyaránt. E pozitív folyamatokban okozott felmérhetetlen károkat az úgynevezett „pi-
ramisjátékok” kiváltotta össznépi elégedetlenség, amely az államélet totális széteséséhez 
és az anarchia eluralkodásához vezetett. Mindez ismételten bizonyította az állami intéz-
mények fejletlenségét és az állam legitimitásának alacsony voltát Albániában (97–107. o.).

A szerző az albán választások leírásával mutatja be a gyenge államiság jelenségeit 
(sajnálatos, hogy bár a könyv kiadási éve 2008, mégis megáll a 2001. évi. választás le-
írásánál). Megállapítja, hogy a kilencvenes években megtartott számos országos és he-
lyi választás közül egyedül az 1992. évi volt olyan, amelyet a vesztes fél nem vitatott, az 
1996. évi választás pedig előjátéka volt az állam totális összeomlásának. 

Egyik alcímében Rakipi az albán demokráciát „nulla összegű játéknak” („zero sum 
game-nek”) nevezi, amelyben a két szemben álló fő ellenfél, a szocialisták és a demokra-
ták önmagukat minden jó, az ellenfelet pedig minden rossz megtestesítőjének tartják és 
nevezik. Ezért van az, hogy az államot a párt hatalmával azonosítják, és a győztes párt 
igyekszik megszerezni minden állami pozíciót. Ez garantálja a gyenge állami létet, hiszen 
minden hatalomváltás egyben az államapparátus teljes átszervezésével jár (108–114. o.).

A szerző a nagyobb esettanulmányon belül egy kisebb esettanulmányban írja le és 
elemzi részletesen az 1997-es eseményeket, amikor az albán állam eljutott a gyengeség-
től az összeomlásig, és csak nemzetközi segítséggel tudott újjászerveződni. Bemutatja 
e folyamat politikai, gazdasági és társadalmi összefüggéseit, megállapítva, hogy „az 
1997-es válság fő oka az állami intézmények gyenge teljesítménye és az állami legitimi-
tás hiánya volt” (115–122. o.).

Az Albániáról szóló utolsó fejezet – Dobozon belül címmel – meglehetősen lehangoló 
képet fest a gyenge albán államról, amelyben:

• „mindenki mindenkinek az ellensége” ;
• a jogállamiság helyett a jogtalanság uralkodik;
• aki teheti, csal és lop;
• a csúszópénzek a költségvetés hét százalékát teszik ki;
• a választások eredménye és a hatalom az oligarcháktól függ;
• a korrupció és a szervezett bűnözés az állam létét veszélyezteti;
• a politikai pártok külön-külön ünneplik a nemzeti ünnepeket;
• a bírói hatalom a politikai hatalomtól függ.
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Minderre ráillik Michael Hyden meghatározása, miszerint a gyenge állam olyan 
„luftballon-állam, amely a levegőben lóg, és nincs kapcsolata az alatta lévő társadalom-
mal (129. o.).

Macedóniára rátérve a szerző megállapítja, hogy nagyon hosszú ideig csak földraj-
zi fogalomként létezett, és az Ottomán Birodalom szétesése után sem jött létre önálló 
macedón állam. Az első világháború után a macedón területeket Görögország, Szerbia 
és Bulgária között osztották fel. A második világháború után sem önálló államként, 
hanem Jugoszlávia részeként létezett. Jugoszlávia utolsó válsága idején sem önálló-
ságra törekedett, hanem Boszniával együtt a föderáció demokratikus megújítására.  
Az utolsó, 1991. évi szarajevói csúcstalálkozó elvetette a vonatkozó Gligorov–
Izetbegovic-javaslatot, és az 1991. szeptemberi referendum után így jött létre az első 
önálló macedón állam (137–139. o).

Albánia volt az egyetlen határos ország, amely feltétel nélkül elismerte az első ma-
cedón államot, még ha az jelentős számú albán kisebbséget is tud a határai között – a 
hivatalos adatok szerint a lakosság 22 százaléka albán, míg egyes albániai források sze-
rint negyven százaléka. Tiranát e tettében reálpolitikai megfontolások vezették, mert 
így ütközőzóna jött lére Szerbia és Görögország irányába. Rakipi szerint a Macedóniá-
ban élő albánok helyzete lassan javul, ami az albánok politikai aktivizálódásának ered-
ménye. Több párt is képviseli őket Macedóniában, amelyek közül a két legfontosabb: a 
Demokratikus Felvirágzás Pártja és az Albánok Demokratikus Pártja. 

A macedónok és albánok közötti ellentétek és bizalmatlanság biztonsági problémák 
forrása Macedóniában. 2001-ben csaknem polgárháborúba torkolló konfliktus tört ki 
a kormányerők és az albán Nemzeti Felszabadító Hadsereg között. A szerző ezt an-
nak tulajdonítja, hogy a demokrácia egy soknemzetiségű államban felszabadítja az el-
nyomott kisebbségek változtatni akarását. A 2001-ben megkötött ohridi megállapodás 
azonban a demokrácia győzelmét hozta el a nacionalizmus felett, amikor megerősítette 
és megnövelte az albánok kulturális és nyelvhasználati lehetőségeit s szerepüket az 
állami intézményrendszerben. A macedóniai demokrácia javára szolgál, hogy az el-
múlt években hatalomra került pártok együttműködésre törekedtek az albán kisebbség 
pártjaival. Az albán nemzetiségű miniszterek részvétele a különböző kormányokban 
csökkentette a két nemzetiség közötti feszültségeket. 

Rakipi szerint ez azonban csupán „kirakatpolitika”, mert „a macedón elit csak a kor-
mányposztokat kész megosztani az albánokkal, nem magát az államot”. Ezt mutatja, 
hogy az albánok parlamenti képviselete jelentősen létszámarányuk alatt marad. A ma-
cedóniai albán pártok ezért szorgalmazzák a „nemzeti partnerséget”, amely megnövel-
né részvételüket a döntési folyamatokban. 

Összehasonlítva a két államot, Rakipi a fő különbséget abban látja, hogy amíg a sok-
nemzetiségű Macedóniában az államépítő folyamat etnikai elvek alapján ment végbe, ad-
dig az albán nemzetállamban a pártok és a klánok voltak a meghatározók (139–157. o.). 
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A könyv harmadik része a gyenge államok és a nemzetközi közösség viszonyával 
foglalkozik. A gyenge államok külpolitikájával foglalkozó fejezet egyetértően idézi 
Jeanne Hey írását, miszerint a gyenge államok külpolitikájának fő céljai és feladatai:

• az alacsony színvonalú részvétel a világpolitikában;
• csak a legfontosabb külpolitikai célok megfogalmazása;
• korlátozott részvétel az adott geopolitika térség együttműködésében;
• a kül- és a gazdaságpolitika eszközeinek célirányos működtetése;
• a katonai erő alkalmazásának megakadályozása;
• felhívás a nemzetközi jog erkölcsi normáinak alkalmazására, csatlakozás a jog-

elvek megvalósítását célzó egyezményekhez és intézményekhez;
• többnyire semleges politika követése;
• támaszkodás egy-egy nagyhatalomra;
• együttműködés a nemzetközi konfliktusok elkerülése érdekében;
• korlátozott eszközeiknek a fizikai és politikai biztonság, valamint a túlélés bizto-

sítására történő fordítása (162. o.).
Rakipi Albánia példáján mutatja be, hogy mennyire fontos volt e kis és gyenge ország 

számára a megfelelő szövetséges keresése. Tirana a különböző időszakokban kereste 
egy-egy nála erősebb állam (Olaszország, Jugoszlávia, a Szovjetunió majd Kína) támo-
gatását, ugyanakkor ezek az államok megpróbálták a kis albán szövetségest felhasznál-
ni a saját céljaik elérésére a Balkán rendkívül érzékeny térségében (163–169. o.).  

Az utolsó, 7. fejezet a nemzetközi közösség szerepét vizsgálja a gyenge államok vo-
natkozásában. Megállapítja, hogy az erősebb hatalmak és az általuk vezetett szervezetek 
elsősorban három okból avatkoznak be a gyenge államok ügyeibe: szétesésük megaka-
dályozása, gazdasági érdekeik érvényesítése vagy humanitárius megfontolások  céljá-
val. A Balkán-félszigeten megfigyelhető különlegesen gyakori beavatkozásaik fő okai:

– a félsziget labilis biztonságának erős kölcsönhatása van Európa és a világ bizton-
ságára;

– a balkáni államoknak nem sikerült létrehozniuk saját biztonsági rendszerüket;
– maguk a balkáni államok is igényelték a nemzetközi segítséget (170–174. o.).
Rakipi vizsgálja a Nemzetek Szövetsége, majd az ENSZ néhány beavatkozását is. 

Megállapítja, hogy „az ENSZ tapasztalata, hogy a fegyveres beavatkozások általában 
akkor sikeresek, amikor az összes hadban álló fél beleegyezésével történnek” – sajátos 
módon ezt éppen a nem ezt bizonyító koszovói beavatkozás rövid említése után teszi 
(179. o.). A Balkán és az európai biztonság összefüggéseit vizsgálva megállapítja, hogy 
e félsziget olyan pontja Európának, ahol a legjobban megmutatkoznak a gyenge álla-
miság, valamint a belső és külső konfliktusok összefüggései. Ennek fényében vizsgálja 
Albánia, Bosznia, Koszóvó és Macedónia legutóbbi súlyos válságait. 

Az 1997-es albán válságról például önkritikusan megállapítja: „Az intézmények 
közötti állandó politika konfliktus az állam összeomlásához vezetett. A határok és a 
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terület ellenőrzésének megszűnése lehetőséget teremtett a fegyver- és kábítószer-keres-
kedelem felvirágzására. Ezek a negatív jelenségek fenyegetést jelentettek a szomszédos 
államokra, és az európai biztonság szempontjából Albánia a bizonytalanságot expor-
tálta a kontinens felé” (182. o.).

Miután a nyugati demokráciák nem voltak képesek arra, hogy létrehozzák a bizton-
ság balkáni alrendszerét, a beavatkozás mellett döntöttek, hogy elősegítsék a korábbi 
totalitárius rezsimek fokozatos átmenetét a liberális demokrácia felé. Az elsősorban a 
NATO és az Európai Unió vállalta szerep három fő megjelenési formája:

• felvázolták e balkáni országoknak a demokratikus átalakulás vízióját;
• aktív szerepet vállaltak a demokratikus állam kialakításának folyamatában;
• szükség esetén fegyveres beavatkozást is vállaltak, ha a demokrácia végveszélybe 

került. 
A könyv elsősorban Albánia és Macedónia példáján mutatja be e hármas beavatko-

zás konkrét megjelenési formáit (180–201. o.).
A szerző 2006 közepéig tekinti át a Balkán fontosabb eseményeit, majd megállapítja: 

„A liberális demokratikus rendszer még nem vált valósággá a Balkánon, de határozott 
lépések történtek ebbe az irányba.” Persze ehhez szükség van a liberális demokrácia 
elveinek, mindenekelőtt az egyéni és kollektív szabadságjogoknak a betartására (203–
204. o.). Az EU a balkáni országok fejlődését célzó támogatási politikájában különös 
figyelmet szentel a feketegazdaság és a korrupció felszámolásának. 

Végezetül a szerző megállapítja, hogy a véres háborúba torkolló balkáni válság fő 
oka a félsziget országainak gyengén fejlettsége volt. Az EU ennek orvoslására felaján-
lotta fokozatos csatlakozásukat a szervezethez. A helyi kormányzatok állandó külső és 
belső nyomás alatt vannak az unió feltételeinek teljesítése szempontjából. Ugyanakkor 
csatlakozásuk stratégiai jelentőségű az EU jövője szempontjából.

A könyvet a téma gazdag, nyolcoldalas bibliográfiája zárja. 
Egészében megállapítható, hogy Albert Rakipi könyvével a nemzetközi politológia 

rendkívül aktuális és érdekes művel gyarapodott. Ezt az értékelést nem befolyásolja 
lényegesen néhány, egy újabb kiadásban könnyen javítható szerkesztési probléma. 

Réti György


