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Megosztottság és versengő szerb enklávé-politikák

Koszovó 2008. február 17-i függetlenedését követően az észak-koszovói szerb 
enklávék politikai vezetői minden formális kapcsolatot megszakítottak a koszovói 
albán kormányzattal és a nemzetközi protektor-intézményekkel. A tavaszi 

hónapok során tovább erősödött1 Belgrád részéről a dezintegrációs célú nyomásgyakorlás 
a szerb és a goráni2 lakosság irányában: a törvényszegésre, illetve a törvények el nem 
ismerésére,3 munkahelyük elhagyására való buzdítás.4 Május 11-én pedig Koszovóban is 
megtartották a szerbiai parlamenti és helyhatósági választásokat.

Az UNMIK június 20-án leköszönt vezetője, Joachim Rücker5 érvénytelennek és jog-
szerűtlennek minősítette a Koszovó területén megrendezett önkormányzati választást,6 
ugyanakkor erővel történő megakadályozása könnyen a kisebbségi (szerb) etnikum kép-
viseleti törekvéseivel szembeni elnyomásként lett volna instrumentalizálható. A szerbek 
akcióját ezért egészen egyszerűen nem tekintették valódi választásnak. A tiltakozás lé-
nyegében az albán ellenmobilizáció formájában öltött testet: a dél-szerbiai Preševo-völgy 
településeiről 2001 folyamán Koszovóba menekült albánok válaszként autóbuszjáratokat 
indítottak Preševóba, hogy leadott szavazataikkal erősítsék az ottani albán pártokat. Albin 
Kurti7 Vetevëndosje! (Önrendelkezést!) nevű szervezete, lényegében Koszovó legjelentő-
sebb társadalmi mozgalma pedig tüntetéseket szervezett Pristinában. Az önkormányzati-
val egyszerre megtartott parlamenti választásokon ugyanakkor jogszerűen szavazhattak 

1 L.: a KFOR által a civil–katonai együttműködés keretében 2008 júniusában nyilvánosságra hozott hely-
zetjelentések: www.nato.int/kfor/cimic/reports/2008. A CIMIC Koszovóban a KFOR parancsnokság 
és a civil szféra különböző szereplői (helyhatóságok, lakosság, NGO-k stb.) közötti, projekt-orientált 
együttműködési és koordinációs mechanizmus. A projektek elsősorban az újjáépítésre, humanitárius 
segélyezésre, társadalomfejlesztésre irányulnak, körülbelül 2 millió eurós keretből. www.nato.int/
kfor/cimic/cimic_org/index.html. L. még: Michael Pugh: „Civil–Military Relations in the Kosovo 
Crisis – An emerging hegemony?” Security Dialogue, Vol. 31. (2000). 229. o.

2 A kevert, nasinski nyelvjárást használó gorániak központja a Gora régió, Dragaš önkormányzat terü-
letén. A goráni közalkalmazottak egy része párhuzamos fizetést kap Belgrádból.

3 „KFOR CIMIC Report. KFOR HQ CIMICREP NR. 1269”, http://www.nato.int/kfor/cimic/
reports/2008/1269.pdf, 2008. június 8.

4 Ugyanerre szólította fel a szerb lakosságot Artemije püspök is, a legfőbb koszovói pravoszláv vallási 
vezető. A legtöbb gnjilanei, kamenicai, vitinai és Novo Brdo-i szerb KPS rendőrtiszt felfüggesztette 
a szolgálatot, kilépésük súlyos fennakadásokat okoz a szolgálat ellátásában, még úgy is, hogy azóta 
többen visszatértek munkahelyükre.

5 Rücker utódja Lamberto Zannier. L.: UNMIK Online, http://www.unmikonline.org/srsg/index.htm.
6 „Statement regarding Serbian »local elections« held today in Kosovo”. UNMIK Online, http://www.

unmikonline.org/dpi/pressrelease.nsf/0/0D7A2CAAEA5C1D10C1257447002B8F13/$FILE/pr1732.
pdf, 2008. május 11.

7 Albin Kurti 1997-től a pristinai diákmozgalmak és az erőszakmentes ellenállás vezéregyénisége, il-
letve dolgozott az UÇK politikai szárnyának is, Adem Demaçi alatt. A Vetëvendosje! élén bírálja 
az UNMIK kriminalizált ügymeneteit („Reports from Unmikistan”, http://www.vetevendosje.org/, 
Documents in English). 2007 februárjában az UNMIK-rendőrség letartóztatta, azóta házi őrizetben 
várja bírósági tárgyalását.
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a koszovói szerbek, ugyanis a tartomány függetlenedését követően is szerb állampolgárok 
maradtak,8 szerbiai állampolgári jogokkal felvértezve.

A Koszovó területén is megrendezett május 11-i szerbiai önkormányzati választások 
eredményei alapján, illetve azokat legitimálandó, június 28-án, Vidovdan napján, a 
párhuzamos politikai intézményesítés egy újabb lépéseként Észak-Mitrovicában megtartotta 
alakuló ülését a 45 tagú koszovói szerb parlament (Koszovó és Metohija Autonóm Tartomány 
Közösségeinek Gyűlése). 43 tagot az önkormányzati gyűlések delegálnak, a maradék két 
helyet pedig egy muszlim és egy roma delegáltnak tartják fenn. Az utolsó koszovói szerb 
parlamentet 1990. július 5-én oszlatták fel, és ezt követően 1998-ig nem is jött létre újabb. 
Az akkor megalakult Koszovó és Metohija Végrehajtó Tanács a háború miatt azonban csak 
két évig tudott működni. A parlamenti képviselet megszervezésének igénye már a területi 
megosztás szellemében, illetve a párhuzamos struktúrák intézményesítésének céljával 
merült fel.9 A parlament ugyanis ernyőszervezetként funkcionálna Észak-Koszovó, 
valamint az enklávészerűen létező déli és délkeleti szerb többségű önkormányzatok 
számára. Éppen ezért ezeknek az önkormányzatoknak az intézményes összekapcsolása a 
decentralizációs és státusztárgyalások során is prioritáskérdés, illetve komoly diplomáciai 
csatározások színtere volt.10 Az önkormányzatok informális uniója Észak-Koszovóban 
(Zvečan, Zubin Potok, Leposavić és Észak-Mitrovica) lényegében létre is jött Koszovó és 
Metohija Szerb Körzetei és Körzetegységei néven, Dragan Velić11 vezetésével, majd 2007 
februárjában Koszovó és Metohija Szerb Gyűlése (Szerb Önkormányzatok Egyesülete) 
elnevezéssel újjáalakult, élére Marko Jakšić került. Ez a testület lett volna hivatott 
ellátni az észak-koszovói szerb önkormányzatok és az enklávék politikai képviseletét, 
de a szerb belpolitikai törésvonalak miatt ez a gyakorlatban nem valósult meg.12 Jakšić 
már a függetlenség kikiáltása előtt igyekezett szervezetét szerb parlamentté alakítani, 
ehhez azonban szüksége lett volna Belgrád támogatására, de az akkor még kormányfő 
Vojislav Koštunica másképpen taktikázott. Végeredményben mégis ez a testület képezi 
a június 28-án megalakult parlament intézményi alapját, amelynek deklarált feladata az 
egyes szerb önkormányzatok tevékenységeinek koordinálása, illetve a koszovói szerbek 
helyzetét érintő törvénytervezetek benyújtása a belgrádi skupština részére. Elnökévé 
Radovan Ničićet (a Szerb Radikális Párt/SRS és a pristinai önkormányzati gyűlés elnöke) 
választották, alelnökei pedig Marko Jakšić (Szerbiai Demokrata Párt – DSS), a Szerb 
Nemzeti Tanács elnöke, illetve Srdjan Nikolić (SRS) lettek. Az alakuló ülésen részt vett 

  8 A június 15-én életbe lépő koszovói alkotmány lehetővé teszi a koszovói állampolgárok számá-
ra a kettős/többes állampolgárságot. „A Koszovói Köztársaság Alkotmánya, 14. fejezet: Átmeneti 
Rendelkezések/155. cikkely (Állampolgárság)”, http://www.kushtetutakosoves.info/repository/docs/
Constitution.of.the.Republic.of.Kosovo.pdf.

  9 Nebojša Ćović – a Szociáldemokrata Párt, valamint 2001-től 2005-ig a koszovói Koordinációs Központ 
elnöke – 2004. november 22-i, a Politika hasábjain megjelent „Dialógus és megbékélés” c. publiká-
ciójában a boszniai modell alkalmazását sürgeti a koszovói szerbek vonatkozásában, vagyis Koszovó 
entitásokra való felosztását. L.: „Petnaest uslova za mir i regionalnu stabilnost”, http://www.arhiva.
srbija.sr.gov.yu/vesti/2002-04/15/325534.html (a szerbiai kormány online arhívuma).

10 „Confidence Building Measures in Kosovo”. Project on Ethnic Relations Report. Pristina 2006–2007. 
L. még: „Kosovo’s First Month”. Crisis Group Europe Briefing No. 47, March 18, 2008.

11 Velić az SNV végrehajtó bizottságának volt elnöke.
12 „Kosovo’s First Month”, i. m.
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a Koszovó és Metohijáért felelős miniszter, Slobodan Samardžić, viszont távol maradtak 
a Tadić-féle Európai Szerbiáért (Za Evropsku Srbiju) pártszövetség valamint a liberális 
pártok koszovói képviselői.13

A parlament nyilatkozatot fogadott el,14 amelyben leszögezi, hogy Koszovó Szerbia 
egészének elidegeníthetetlen része, megerősítve ezzel Koštunica korábbi deklarációit, mi-
szerint a koszovói szavazás célja az, hogy legitimálja Szerbiához tartozását,15 illetve olyan 
önkormányzatokat hozzon létre, amelyek a későbbiekben szerb entitássá állnának össze. 
A szerb entitás koncepcióját a Koštunica-kormány először 2004 áprilisában vetette fel, és 
újra markáns opcióként fogalmazódott meg az Ahtisaari-tervhez csatolt 2007. márciusi 
állásfoglalásában.16

A kormány az Országgyűlési képviselők megválasztásáról szóló törvény 34. paragra-
fusa 1. bekezdésének 7. pontja alapján határozott a „Koszovó és Metohija autonóm tar-
tomány területén 2008. május 11-én megrendezendő helyhatósági választásokról”,17 illet-
ve a választások koordinálásáról, amely feladatot a RIK (Republička Izborna Komisija/
Köztársasági Választási Bizottság) látott el. A választások megtartása Koszovó 279 kör-
zetében18 egyértelműen azt jelzi, hogy a szerbiai és észak-mitrovicai politikai intézmé-
nyek továbbra is fenn kívánják tartani autoritásukat a szerbek által lakott részeken, és 
elutasítanak minden más joghatóságot. A még hatályban lévő 1244-es ENSZ BT határo-
zat alapján ugyanis kizárólag a koszovói ENSZ-misszió (UNMIK) lenne jogosult önkor-
mányzati választások kiírására.19

A CeSID (Centar za slobodne izbore i demokratiju) – a mérvadó szerbiai non-profit és 
nem kormányzati választáselemző- és kutatóintézet – a koszovói szerbeket (115.054 fő) 

13 Bár a DS elvben támogatja a parlament létrejöttét. „Kosovo Serbs Launch ‘Illegal’ Assembly”. 
BalkanInsight, http://www.balkaninsight.com/en/main/news/11402/, 2008. június 28; „Goran 
Bogdanović: Kosovo je iznad svega”. Ministarstvo za Kosovo i Metohiju, http://www.kim.sr.gov.yu/
cms/item/news/rs.html?view=story&id=3905&sectionId=8, 2008. július 13. A május 11-én megvá-
lasztott 45 koszovói szerb képviselőből így csupán 30 vett részt az alakuló ülésen.

14 „Deklaracije o osnivanju Skupštine Zajednice opština Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija”, 
http://www.srbija.sr.gov.yu/kosovo-metohija/?id=90142 (a szerbiai kormány honlapja), 2008. jú-
nius 28.

15 Krenar Gashi: „Kosovo Turns Blind Eye to Serbia Poll”. Birn, http://balkaninsight.com/en/main/
analysis/9813/, 2008. április 30.

16 „Kosovo’s First Month”, i. m.
17 „Lokalni izbori na KiM-Spisak biračkih mesta za raseljena lica”, Ministartstvo za Kosovo i Metohiju, 

http://www.kim.sr.gov.yu/posebnabirackamesta.pdf, 2008. április 25.
18 A választások által érintett önkormányzatok: Vitina, Vučitrn, Gnjilane, Gora, Dečani, Ðakovica, 

Zvečan, Zubin Potok, Istok, Klina, Kosovo Polje, Kosovska Kamenica, Kosovska Mitrovica, 
Leposavić, Lipljan, Novo Brdo, Obilić, Orahovac, Peć, Podujevo, Prizren, Priština, Suva Reka, 
Uroševac és Štrpce.

19 A határozat 11. pontja értelmében a nemzetközi civil jelenlétet megtestesítő szervezet (történetesen 
az UNMIK) kötelezettségei közé tartozik a választások szervezése mint a koszovói ideiglenes intéz-
mények kialakításának módja. „Resolution 1244 (1999). S/RES/1244”, http://daccessdds.un.org/doc/
UNDOC/GEN/N99/172/89/PDF/N9917289.pdf?OpenElement, 1999. június 10. A Politika c. kormány-
zat-közeli napilap felvetése az UNMIK állásfoglalását követően azt sugallta, hogy a 2007. novemberi 
önkormányzati választásokat, amelyeket a koszovói átmeneti intézmények szerveztek meg, ezen az 
alapon szintén jogszerűtlennek kellett volna nyilvánítani. „Rezultati sa Kosmeta tek danas”. Politika, 
http://www.politika.co.yu/rubrike/Politika/Rezultati-sa-Kosmeta-tek-danas.lt.html, 2008. május 12.
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továbbra is feltünteti az összes szerbiai regisztrált szavazó (upisano) között,20 a Koszovó 
területén leadott szavazatokat beleszámítja az összrészvételi arányba, illetve a térképes 
eredménymutatón Koszovó továbbra is Szerbia szerves részeként jelenik meg. Ugyanakkor 
sem a parlamenti, sem az önkormányzati választások részletes eredménykimutatóján nem 
lehet megtalálni egyetlen koszovói település nevét sem. A jelenségre talán az ad magya-
rázatot, hogy a CeSID fő támogatói között nem egy olyan állam külképviselete található, 
amely elismerte a független Koszovót, illetve az Európai Bizottság is, s ezek a finanszíro-
zás fejében nyilvánvalóan némi befolyással bírnak a tartalomra.21

A sAMArdžić–bogdAnović átMenet

A július elején felállt, Koštunicát váltó Cvetković-kormányzat átalakítja a Koszovó 
és Metohijáért felelős minisztériumot,22 és stratégiát is vált.23 Mindez azt jelenti, 
hogy a teljes elutasítás és hermetikus elzárkózás retorikája helyébe a szelektív 

együttműködés politikája lép, a párhuzamos szerb intézményekre támaszkodva. Az sem 
feltétlenül jelent enyhülést Belgrád Koszovó-politikájában, hogy Slobodan Samardžić 
(DSS) utóda a DS-párti Goran Bogdanović lett, aki egyben (koszovói származásúként) 
a koszovói parlament képviselője (SLKM-GIS frakció) is. A Bogdanović-féle stratégia a 
szerbek visszatérésére, valamint Koszovóban maradásuk helyi feltételeinek megterem-
tésére koncentrál, ami a hosszú távon nem fenntartható masszív belgrádi finanszírozást 
váltaná fel. Ennek keretében a minisztérium lényegében kitelepül Koszovóba,24 és hely-
ben működik együtt az UNMIK-kal, ami azonban egyrészt feltételezi, hogy a misszió ott 
marad, hivatalosan elismeri a most megválasztott szerb képviselőket és intézményeket, 
valamint a szerbiai szuverén jogokat Észak-Koszovóban. Bogdanović is jogszerűnek ítéli 
a helyhatósági választások megtartását Koszovóban,25 de a folytonosságot tartja fenn az 
előző kormányzat által kialakított álláspont jogilag nehezen támadható elemeinek (nem-
zetközi jogsértés, az 1244-es ENSZ BT-határozat tartalma és időbeli hatálya, Koszovó 
alkotmányos státusza, EULEX-jogalap hiánya stb.) retorikai újratermelése is. Az EULEX 
tehát ebben az új felállásban sem szerepel a potenciális együttműködő partnerek között.

20 A 2008. január végi és február eleji elnökválasztáson, tehát Koszovó függetlenedését megelőzően a 
regisztrált szavazók száma 6.723.762 volt („Rezultati izbora/Predsednički izbori u Srbiji  – II krug”. 
CeSID, http://www.cesid.org/rezultati/sr_feb_2008/index.jsp, 2008. február 3.), a május 11-i parla-
menti és önkormányzati választásokon feltüntetetteké pedig 6.749.688 („CeSID: Do 19 sati izašlo 54,2 
odsto”. B92, http://www.b92.net/info/vesti/index.php?yyyy=2008&mm=05&dd=11&nav_id=297933, 
2008. május 11.)

21 Centar za Slobodne Izbore i Demokratiju/O Nama, http://www.cesid.org/onama/index.jsp.
22 A jelenleg hatályos alkotmány értelmében a mindenkori kormányzat kötelessége megtenni mindent 

Szerbia területi integritásának védelmében, beleértve Koszovó és Metohiját.
23 A minisztérium hivatalos mottója: „Koszovóban és Koszovóért, de nem Koszovóból élni” („Živeti na 

Kosovu i za Kosovo, a ne od Kosova”). „Goran Bogdanović: Kosovo je…”, i. m.
24 Uo.
25 „Bogdanovic: Strategy for return of Kosovo Serbs to be adopted soon”. Ministarstvo za za Kosovo 

i Metohiju, http://www.kim.sr.gov.yu/cms/item/news/en.html?view=story&id=4167&sectionId=11, 
2008. július 29.
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Az etnikailag definiált kisebbségi közösségek (roma, askáli, egyiptomi, goráni, bosnyák 
stb.) alkotmányos tényezővé válásával Belgrád kategória-politikájában a hagyományos 
szerb–albán szembeállítást az „albánok vs. szerbek és más nem albánok” kategóriakettős 
váltotta fel,26 ami azt sugallja, hogy Belgrád mindenkit megsegít abban a helyzetben, amit 
az irredenta albánok váltottak ki.

A koszovói szerb politikAi erőviszonyok

Slobodan Bošković, a belgrádi Fórum az Etnikumközi Kapcsolatokért (Forum za 
Etničke Odnose) kutatója szerint27 a koszovói szerb enklávékban megrendezett 
szavazás nem jelent különösebb kihívást a koszovói központi kormányzat és a nem-

zetközi igazgatás számára; valódi jelentősége abban áll, hogy eredményeiből hosszú évek 
után először világos, érvényes képet kaphatunk az erőviszonyokról. Ezt az álláspontot 
jelentősen árnyalja viszont az, hogy a részvételi arány 50% alatt maradt, 46,1 százalékos28 
volt. A legnagyobb arányban (68,85%29) a Kosovska Kamenica–Novo Brdo–Gnjilane–
Vitina térségben (Kosovsko-pomoravski okrug), a legkevesebben (kb. 17%) a dél-koszovói 
Prizren térségében mentek el szavazni. Kosovska Mitrovica körzetben a részvételi arány 
szintén alacsony, 24,12 százalékos volt.30 Az eredmények alapján viszont egyértelmű, 
hogy az aktív koszovói szerb szavazók túlnyomó többsége a Szerb Radikális Pártot támo-
gatja.31 A május 11-i, szerbiai előrehozott parlamenti választások keretében Koszovóban 
leadott szavazatok megoszlása a következőképpen alakult tehát:

26 L.: a Koszovó és Metohijáért felelős minisztérium dokumentumai, http://www.kim.sr.gov.yu.
27 A szerző 2008. május 8-án készített interjúja alapján.
28 A részvételi arány jellemzően ott magas, ahol a szerbek lokális többséget alkotnak. „Vanredni 

parlamentarni izbori u Srbiji”. CeSID, http://www.cesid.org/, 2008. május 11. A RIK adatai szerint 
a részvételi arány 45,83%-os volt. http://www.rik.parlament.sr.gov.yu/latinica/propisi_frames.htm, 
2008. május 20. A koszovói szerbek többsége 1999 óta folyamatosan bojkottálja az UNMIK által 
Koszovóban megrendezett választásokat.

29 „RIK: Birači koji su glasali”, http://www.rik.parlament.sr.gov.yu/latinica/propisi_frames.htm, 2008. május 20.
30 „Rezultati sa Kosmeta tek danas”. Politika, http://www.politika.co.yu/rubrike/Politika/Rezultati-

sa-Kosmeta-tek-danas.lt.html, 2008. május 12.
31 SRS: Srpska Radikalna Stranka; DSS–NS: Demokratska Stranka Srbije–Nova Srbija; SPS–PUPS: 

Socijalistička Partija Srbije–Partija Ujedinjenih Penzionera Srbije; LDP: Liberalno Demokratska 
Partija. Adatok forrása: RIK, http://www.rik.parlament.sr.gov.yu/latinica/propisi_frames.htm.
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Ami a helyhatósági választásokat32 illeti, 14 önkormányzatban a Szerb Radikális Párt 
szerezte meg a legtöbb szavazatot (Priština, Vitina, Vučitrn, Gnjilane, Zvečan, Istok, 
Kosovo Polje, Kosovska Mitrovica, Leposavić, Lipljan, Novo Brdo, Štrpce, Orahovac, 
Obilić), hatban a Szerbiai Demokrata Párt (Zubin Potok, Klina stb.), további háromban 
a Polgári Csoport (Grupa građana – GG), kettőben pedig a listák között egyenlően osz-
lottak meg a szavazatok. Június 13-án Pristinában, Észak-Mitrovicában és Obilićben is 
megalakult a párhuzamos szerb önkormányzati gyűlés, egyelőre azonban hivatali épület 
nélkül. A koszovói szerb parlament fő politikai erői mindezek alapján a következők let-
tek: SRS (17 hely), DSS (13 hely), SPS (4 hely), Gora Polgári Kezdeményezés33 (1 hely); 
az ellenzéket pedig a G17+ (1 hely) és a DS (1 hely) alkotják, amelyek azonban egyelőre 
bojkottálják az ülést.

Továbbra sem lehet tudni azonban, hogy ki számít a koszovói szerbek legitim vezető-
jének, mi a legitimitás forrása, és mely képviseleti intézményhez kapcsolódik. És ez az, 
ami elsősorban megosztja a politikai elitet.34 A befolyásos koszovói szerb politikai erők 
alapvetően három törésvonal mentén szerveződnek: 1. a Belgrádhoz való viszony; 2. a 
pragmatista illetve konzervatív nacionalizmus, valamint ehhez kapcsolódóan a megosz-
tás vagy az autonómia Koszovón belül; 3. északi és déli enklávék. Ez utóbbiak helyzete a 
viszonylag egységes észak-koszovói területtől teljesen eltérő képet mutat, ami nagyrészt 
annak tudható be, hogy nincs direkt összeköttetésük Szerbiával. A déli enklávék szerb 
közösségeinek, illetve a vegyes települések szerb kisebbségének biztonságpercepciói és 
megélhetési körülményei is eltérők, ami azt eredményezi, hogy a társadalmi távolság 
gyakran nagyobb köztük és az északi szerbek, mint a velük intenzívebb kapcsolatokat 
ápoló albán közösségek között.35

A hagyományos konzervatív és az újabb keletű pragmatista irányvonalak 
csapásirányainak eltérése abban rejlik, hogy míg a konzervatívok elutasítanak mindennemű 
együttműködést a koszovói központi kormányzati és nemzetközi intézményekkel, 
és erőteljesen támogatják a párhuzamos struktúrák (a szerb parlament mint a szerbek 
Koszovóban maradásának egyetlen esélye) kiépítését, valamint a biztonság garanciáinak 
és letéteményeseinek visszaállítását,36 addig a pragmatisták az együttműködést sürgetik 
a központi és helyi szinteken is, szerintük ez ugyanis a hatékony érdekképviselet és a 
szerbek Koszovóban maradásának feltétele.

32 „RIK: Rezultati lokalnih izbora na Kosovu”. B92, http://www.b92.net/info/izbori2008/komentari.
php?nav_id=298998, 2008. május 16.

33 Građanska Inicijativa Gore. A Polgári Kezdeményezés a Szerbiával való szorosabb kapcsolatok fenn-
tartásában látja a goráni közösség boldogulásának forrását, míg a Vatan Demokrata Párt a koszovói 
bosnyák pártokkal rokonítható, vezetője a koszovói átmeneti kormányzat egészségügyi minisztere 
volt.

34 Potrebe srpske zajednice – Istraživanje potreba srpske zajednice na Kosovu i Metohiji. Beograd: 
Center for Non-Violent Resistance & The Balkan Trust for Democracy, 2006. 29. o.

35 Uo. 30. o.
36 Uo. 29. o.
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*  „Izbori na Kosovu manipulacija”. B92, http://www.b92.net/info/izbori2008/pokrajinski-lokalni.
php?nav_id=298574, 2008. május 14.

A korábban mérsékelt Povratak-,37 majd SRS-tag Rada Trajković38 radikalizálódását 
részben az magyarázza, hogy az észak-koszovói politikai struktúrák nem adtak kielégítő 
választ a déli enklávék biztonságpolitikai és megélhetési nehézségeire, illetve kiszolgál-
tatottságára. Trajković a régió destabilizálódásával riogat arra az esetre, ha az Ibartól 
délre fekvő szerb enklávék nem kapnak az északiakhoz hasonló kvázi autonóm státuszt.39 
Mindennek következtében a Trajković vezette Gračanica, valamint Štrpce együtt egyfajta 
második, illetve harmadik szerb központként kezd pozícionálódni, amit a decentralizá-
ciós törvény/önkormányzati reform40 a délkeleti szerb enklávék intézményi és területi 
összekapcsolásával tovább erősítene.41 Trajković ugyanakkor pragmatistának tekinthető 
abban az értelemben, hogy nem utasította el a koszovói átmeneti intézményekkel való 
tárgyalás lehetőségét,42 amiért komoly támadások is érték Belgrád részéről. Ugyanakkor 
az ő személyisége szimbolizálja azt, hogy a koszovói politikai megosztottságok nem a 
belgrádi törésvonalak egyszerű leképződései.

37 A mérsékelt és pragmatista Povratak pártkoalíció elsősorban a Koszovóból kitelepítettek körében 
népszerű, azonban 2003 óta jelentősen csökkent a támogatottsága. Trajković utóda a Povratak élén 
Dragisa Krstović, DS párti politikus Leposavićból.

38 A Marjanović-kormányzat második ciklusának (szocialista–radikális koalíció 1998 márciusától 2000 
októberéig) családügyi minisztere. A szocialista párti Mirko Marjanović kormányfő helyett a hatal-
mat valójában a radikális Šešelj–Vučić tandem tartotta kezében.

39 „Kosovo’s First Month”, i. m.
40 L.: „Átfogó javaslat Koszovó státuszának rendezésére. III. sz. melléklet: Decentralizáció”, http://

www.unosek.org/docref/Comprehensive_proposal-english.pdf, 2007. március 26.
41 Uo., illetve az ez alapján 2008. február 20-án elfogadott és június 15-én életbe lépett „Törvény a helyi 

önkormányzatokról”, http://www.assembly-kosova.org/common/docs/ligjet/2008_03-L040_en.pdf.
42 Megfigyelői státuszban képviselte a Szerb Nemzeti Tanácsot a koszovói Átmeneti Adminisztratív 

Tanácson belül.
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párhuzAMos intézMényesülés és decentrAlizáció

A koszovói szerb intézmények központja 1999-től a hagyományosan Radikális–DSS 
koalícióban működő Észak-Mitrovica. A közigazgatási feladatokat az észak-ko-
szovói Szerb Nemzeti Tanács (Srpsko nacionalno veće – SNV) látja el, amelynek 

Milan Ivanović a vezetője. Mivel a koszovói kormányzati szervek, illetve a protektor in-
tézmények az SNV-t egyszerűen Belgrád meghosszabbított karjának tekintik, a koszovói 
alkotmány említést sem tesz a nem többségi43 koszovói szerb közösségek képviseletére 
vonatkozó részekben44 erről az intézményről. A decentralizációs törvény45 következté-
ben a szerb többségű önkormányzatok (Észak-Mitrovica, Gračanica, Štrpce) különleges 
jogokat és megerősített hatásköröket élveznének egyenként,46 illetve egymással együtt-
működésben. Lehetővé válik érdekképviseleti társulások létrehozása, de ezeknek a 
központi kormányzati szervek szoros ellenőrzése alatt kell majd állniuk. A törvény arra 
is lehetőséget biztosít, hogy az önkormányzatok fenntartsák kapcsolataikat a szerbiai 
intézményekkel, beleértve a finanszírozást is. Ennek ellenére, az el nem ismerésből kö-
vetkezően az új önkormányzati struktúrák az érintett szerb többségű körzetekben még 
csak fel sem álltak. A decentralizációs folyamat obstruálása mindenképpen a megosztás 
céljait szolgálja: a párhuzamos intézmények akkor is fennmaradnak, ha az albán többségű 
önkormányzatoknál zökkenőmentesen zajlik a hatalmi decentralizáció, és akkor is, ha 
a folyamat megakad.47 A május 11-i önkormányzati választások megtartásával a szerb 
politikai erők egyúttal azt is bebizonyították, hogy a koszovói decentralizációs folyamat-
ban való részvétel nélkül is létre tudják hozni saját önkormányzataikat, illetve az azokat 
összekapcsoló intézményeket. Jelentős változásokat intézményi szinten és strukturálisan 
sem hozna a bekapcsolódás, ugyanis a párhuzamos intézmények finanszírozója jelenleg 
is Belgrád, arról nem is beszélve, hogy a decentralizációs együttműködéssel a szerbek de 
facto elismernék a koszovói intézményeket.

A függetlenedést megelőzően a helyi végrehajtó szervek kiépítése Koszovó albán 
többségű önkormányzataiban az UNMIK által szervezett, 2007. novemberi önkor-
mányzati választások eredményei alapján kezdődött meg, a maximálisan értelmezett 
kisebbségi érdekképviseleti szempontok és anti-diszkriminációs elvek figyelembevéte-
lével.48 A különleges megbízott/UNMIK az általa kiadott végrehajtó döntések (2007/60, 

43 Hivatalosan kisebbségek és autonóm közösségek sincsenek Koszovóban, csak nem többségi 
közösségek.

44 „A Koszovói Köztársaság Alkotmánya. III. fejezet, 57–62. cikkelyek”, http://www.kushtetutakosoves.
info/repository/docs/Constitution.of.the.Republic.of.Kosovo.pdf.

45 L.: „Átfogó Javaslat…”, i. m.
46 Uo., illetve a „Törvény a helyi önkormányzatokról”, i. m.
47 A koszovói helyi önkormányzatokért felelős miniszter, Sadri Ferati ez utóbbi forgatókönyv veszé-

lyeire hívta fel a figyelmet. L.: „Kosovo Serbs ‘Delaying Decentralisation’”. BalkanInsight, http://
balkaninsight.com/en/main/news/11987/, 2008. július 22.

48 Az UNMIK önkormányzati adminisztrátorai beavatkozhatnak a döntéshozatalba, illetve a döntések 
végrehajtásába abban az esetben, ha a kérdéses rendelet nem veszi kellőképpen figyelembe a kisebb-
ségi közösségek érdekeit. A kisebbségi ügyekkel foglalkozó önkormányzati testületek: közösségek 
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2007/61 és 2007/62)49 alapján az északi szerb többségű önkormányzatokban – elsősorban 
Leposavić, Zvečan, Zubin Potok esetében – is elrendelte a helyhatósági struktúrák felál-
lítását és meghatározta az átmeneti képviselőtestület összetételét (a 2002-es helyhatósági 
választások eredményei alapján,50 ami azonban nem feltétlenül tükrözi a jelenlegi erővi-
szonyokat), illetve megújítható 6 hónapos időszakra kijelölte az ügyvivő polgármestert. A 
voksolás bojkottja miatt51 a testületek azonban ennek ellenére nem álltak fel, és a polgár-
mesterek sem kezdték el hivatali működésüket.52

Észak-Mitrovica politikai helyzeténél fogva már korábban is egyedi esetként szerepelt. 
Az UNMIK 2002/26-os rendelete értelmében a város vezetését csak és kizárólag az általa 
kinevezett önkormányzati adminisztrátor láthatja el. Az UNMIK a május 11-i illegális 
helyhatósági választásokat követően is csak a kijelölt szerb önkormányzati vezetőkkel 
működik együtt, az EULEX azonban implicite legitimebb vezetőnek tartja és kooptálná 
a – még ha törvénytelenül is, de mégis csak – választott vezetőket.

A Belgráddal fenntartott kapcsolatnak számos intézményesült formája van,53 amelyek 
a Koszovó és Metohijáért felelős minisztériumban futnak össze. A közvetlenül a 
minisztérium alá tartozó Koordinációs Központ jelenti az SNV mellett a belgrádi autoritás-
érvényesítés másik fő eszközét. A Koordinációs Központ az 1999. június 9-i katonai-
technikai egyezmény („Kumanovo egyezmény”) végrehajtásának, valamint Belgrád és 
az UNMIK kapcsolatainak koordinációja céljával jött létre. A Központ jelenlegi elnöke 
Vuko Antonijević (2007-től).54

bizottsága, mediációs bizottság és az UNMIK által létrehozott helyi közösségi irodák ott, ahol az 
előbbi két testület felállítása akadályokba ütközött. E testületek hatékonyságát nagyban akadályozza, 
hogy a gyakorlatban a közösségek és érdekképviseleteik nem részesülnek arányosan az önkormány-
zati pénzügyi forrásokból, illetve nem jutnak munkalehetőséghez. Komoly fennakadásokat okoznak 
továbbá a nyelvi és nyelvhasználati problémák. Ugyanakkor az UNMIK-struktúra hatáskörének és 
méretének szűkülésével egyre kevésbé van kapacitás a monitoring tevékenységre. L.: „Kosovo’s 
ethnic dilemma – The need for a civic contract”. Crisis Group Europe Report No. 143, http://www.
crisisgroup.org/library/documents/report_archive/A400983_28052003.pdf, 2008. május 28.

49 Az UNMIK 2007/30-as szabályozását váltják fel. „Report on the Municipal Assembly inaugural 
sessions and the set-up of the new municipal structure according to UNMIK Regulation 2007/30”. 
OSCE, http://www.osce.org/documents/mik/2008/04/30856_en.pdf, 2008. március.

50 L.: „Elections 2002 – Certified Results / Konačni rezultati”. OSCE, http://www.osce.org/documents/
mik/2002/11/20461_en.pdf.

51 Leposavić esetében az eredmények (G17 PLUS–LEPOSAVIĆ 40,0%, GIZ 40,0%, PZS 20,0%) feltéte-
lezni engedik, hogy nagyon kevesen mentek el szavazni; Zubin Potokban (PDK 70,7%, AKR 29,3%) 
szerbek egyáltalán nem, csak néhány albán ment el; Zvečan: G17 plus ZVEČAN 80,0%, СОКОЛО 
ВИ 20,0%. Adatok forrása: Centralna Izborna Komisija (Central Election Commission/Központi 
Választási Bizottság): „Rezultatet e Zgjedhjeve Të QNR-SË/Izborni Rezultati CPR-A/C&RC Election 
Results”, http://www.cec-ko.org/al/informacione/materiale/rezultatet/rezultatetfinaleperkuvendtekosoves.
pdf, 2007. december 4.

52 „Report of the Secretary-General on the United Nations Interim Administration Mission in Kosovo”, 
http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N08/276/74/PDF/N0827674.pdf?OpenElement, 2008. 
március 28.

53 Az UNMIK-kal való kapcsolattartás céljából létrejött Koordinációs Központ, a hivatalosan ennek 
keretében létrehozott kormányzati iroda, valamint a választási iroda.

54 Elődje Sanda Rašković Ivić volt, aki Nebojša Ćovićot követte.
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konklúzió

Amíg Jakšić és Milan Ivanović jelentős helyi legitimációval bír, addig a Központ és a 
közvetlen belgrádi befolyás egyre kevésbé kínál a helyi társadalmi és politikai valósá-
goknak megfelelő választ a problémákra. A Mitrovica közeli Trepca ipari és bányászati 
övezet bezárását követően az észak-koszovói munkalehetőségek is jelentősen megcsap-
pantak. Rada Trajković népszerűségét minden bizonnyal inkább annak köszönheti, hogy 
összes hivatali pozíciója mellett – a gračanicai Egészségügyi Központ igazgatójaként – a 
térség szerb közösségei számára a legjelentősebb munkáltató. Mindez azzal együtt, hogy 
a fő társadalmi bázist az egyetemista fiatalok jelentik (akik munkalehetőség hiányában 
az államilag finanszírozott továbbtanulás opcióját választják), rendkívül érzékennyé teszi 
a politikai helyzetet. Azáltal, hogy ezek a vezetők az informális és formális gazdasági 
struktúrák ellenőrzése mellett a Koštunica-kormányzaton keresztül a politikai intézmé-
nyekbe is bebetonozták magukat, az észak-koszovói területek stabilitásának a garantálóivá 
váltak. Hiszen a legtöbb Koszovóban maradt szerb család abból él, hogy szerb: vagyis 
Belgrád finanszírozza vállalt etnikai különállásukat. Márpedig a helyi lehetőségek alter-
natív költsége igen magas számukra,55 hiszen a sok helyütt virágzó és kiterjedt informális 
hálózatok és alternatív megélhetési stratégiák burjánzó szövevényében hagyományosan 
teljesen indifferens volt a partnerek és üzletfelek etnikai identitása. A szerb családok, 
közösségek nagy része az etnikai szubvencióval gyakorlatilag e társadalmi struktúrák-
ból való kimaradást, az önkéntes szegregációt választotta. Ezt a helyzetet kezdheti ki 
az új szerbiai kormánykoalíció azáltal, hogy Koszovón belül erősíti az együttműködést 
szükségszerűnek ítélő pragmatista irányvonalat, miközben fenntartja az etnikai határ-
vonalakat. Ez természetesen nem azt jelenti, hogy ne lenne kívánatos a szegregációs és 
dezintegratív célú etnopolitikák felszámolása, illetve az albánokkal való együttműködés 
erősítése,56 hanem azt, hogy a reális – és nem szubvencionált – megélhetési lehetősé-
gek megteremtése nélkül – politikai irányvonaltól függetlenül – rövidesen túl megterhelő 
lesz a belgrádi költségvetés számára a szerbek Koszovóban maradásának finanszírozása. 
Márpedig ha a szerbtudat jövedelmezősége megszűnik, félő, hogy társadalmi integráció-
juk hiányában nagy többségük alternatíva nélkül marad.

55 A Belgrád által folyósított párhuzamos fizetés az ugyanazért a munkáért albánok által megkeresett 
pénz 3–5-szöröse.

56 Mindez azonban több generációs konstruktív együttélést tenne szükségessé.
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