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ÁllÁspontok

Vojislav Koštunica a koszovói kérdéssel kapcsolatos hivatalos szerb kormányzati 
álláspontot az ENSZ Biztonsági Tanácsának 2007. december 19-i ülése utánra 
ígérte. Ez azonban az orosz vétó miatt határozat nélkül zárult, az újabb ülés-

re 2008. január 16-án kerül majd sor. Vuk Jeremić demokrata párti külügyminiszter 
2008. január 6-i nyilatkozata arra utal, hogy Szerbia Oroszország, Kína, a Dél-Afrikai 
Köztársaság, Indonézia és további három nem állandó BT-tag támogatására számíthat,1 
ami az állandó tagok egyet nem értése esetén értékelődhet fel különösen.

A decemberi ülés lett volna hivatott döntést hozni Koszovó státuszáról, miután a nem-
zetközi összekötőcsoportot képviselő „trojka” (USA, Oroszország és az EU küldöttei) 
benyújtotta a 120 napos tárgyalási periódust lezáró, ajánlásokat nem tartalmazó jelentését 
Ban Ki-moon ENSZ-főtitkárnak. Az 1244-es BT-határozatot felváltó új határozatnak – az 
Ahtisaari-forgatókönyv szerint haladva – Szerbia formális szuverenitását is meg kellett 
volna szüntetnie Koszovó felett, és de jure alapot teremtenie a tartomány függetlenségé-
hez. Koštunica állásfoglalásában lényegében az előző hónapok retorikájának sarokpontjait 
foglalta össze, és hangsúlyozta, Koszovót továbbra is Szerbia integráns és elidegeníthetet-
len alkotóelemének, egyoldalúan kikiáltott függetlenségét semmisnek fogja tekinteni, az 
ottani intézményeket pedig nem hajlandó elismerni. Érvelésének fő logikai eleme szerint 
a függetlenség hívei arra az Ahtisaari-tervre hivatkoznak, amelyet a Biztonsági Tanács 
nem fogadott el, így Koszovó elszakadása esetén egy elutasított dokumentum válna az 
érvényes 1244-es BT-határozat megsértésének eszközévé. A szerb kormányfő és orosz 
visszhangja, Vitalij Csurkin ENSZ-nagykövet – a szerb szuverenitás garanciájának2 te-
kintett, 1999-ben született 1244-es ENSZ BT-határozat alapján – a tárgyalások folytatását 
és a kompromisszumos megoldást sürgeti. E logika szerint az EU-missziónak, amely a 
státusz rendezését követően 120 nappal az UNMIK-et váltja fel, szintén nem lehet egy 
új BT-határozat a legitimációs alapja. A határozat körül kialakult patthelyzet egyetlen 
lehetséges megoldása az International Crisis Group legutóbbi jelentése3 szerint az 1244-es 
határozat reinterpretációja lehet. Azaz az ENSZ-missziót teljesítettnek tekintenék, helyét 
és az önkormányzásra való felkészítés feladatát prištinai meghívásra az EU-misszió venné 
át, az UNMIK további mentor szerepe mellett. (Bár ez minden nemzetközi jogi alapot nél-
külözne, ugyanis az Európai Tanács az ENSZ BT kvázi európai ügyekért felelős helyette-
sévé avanzsálna.) Slobodan Samardžić, a belgrádi kormányzat Koszovóért és Metohijáért 
felelős minisztere mindezt jó előre igyekszik a retorika szintjén degradálni: az ENSZ-

1 „Neizvesnost i podele u Savetu bezbednosti”. Politika, 2007. december 6.; „Jeremić: 
No imposed  solution   at  UN SC”. B92,  http://www.b92.net/eng/news/politics-article.
php?yyyy=2008&mm=01&dd=06&nav_id=46715. 2007. december 6.

2 „Kosovo Countdown – A Blueprint for Transition”. International Crisis Group. Europe Report No. 
188. December 6, 2007.

3 Uo.
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misszió hiányosságaira, nem teljesítéseire és kudarcaira hívja fel a figyelmet. A kormányfő 
állásfoglalásához Jeremić külügyminiszter hozzátette azt az elmúlt időszakból jól ismert 
frázist is, miszerint abban az esetben, ha a koszovói albán vezetés egyoldalúan kikiáltja a 
függetlenséget, a szerbiai kormányzat minden jogi, diplomáciai és pénzügyi eszközt be-
vet, de nem törekszik a régió destabilizálására.4 Ezt egyébként Boris Tadić államfő 2008. 
január 2-i Preševo-völgyi katonai bázislátogatása során is hangsúlyozta.5

Sokkal többet tehát ebből sem tudunk meg arról, milyen konkrét lépésekre szánja el 
magát Szerbia a következő hónapokban. A logikus modus operandi továbbra is a füg-
getlenedés késleltetése, a tárgyalások folytatásának szorgalmazása; de mindezek mellett 
egyre markánsabbá válik még egy törekvés: a de facto formális szuverenitás tartalom-
mal való megtöltése Koszovó szerblakta részein. December 25-én a kormányzó pártok, a 
Boris Tadić-féle Demokrata Párt (Demokratska Stranka–DS) és a Vojislav Koštunica ve-
zette Szerbiai Demokrata Párt (Demokratska Stranka Srbije–DSS), a G17 Plusz, valamint 
az Ivica Dačić által vezetett Szerbiai Szocialista Párt (Socialistička Partija Srbije–SPS) 
elfogadták a szerb tárgyaló-delegáció határozattervezetét Koszovóról, amit a parlament 
meg is szavazott december 26-án.6 (Jelenlegi hivatalos megjelölése: A Nemzetgyűlés 
határozata a Szerb Köztársaság szuverenitásának, területi egységének és alkotmányos 
rendjének védelméről.7) A Čedomir Jovanović-féle Liberális Demokrata Párt (Liberalno 
Demokratska Partija–LDP) elfogadhatatlannak tartotta a határozatot, mondván, szövege 
Szerbia európai perspektíváit sodorja veszélybe; a Vojislav Šešelj vezette, szívvel-lélekkel 
oroszbarát Szerb Radikális Párt (Srpska Radikalna Stranka–SRS) viszont kevesellte, de 
végül támogatta a pártok közös állásfoglalását.

A határozatban a Nemzetgyűlés az összes állami és kormányzati intézmény számá-
ra lefekteti a szuverenitás és területi egység, valamint az alkotmányos rend védelmének 
alapelveit és cselekvési keretét:

7. a) Koszovó és Metohija a Szerb Köztársaság integráns részeként való védelme az 
állami intézmények, és minden közintézmény prioritása kell, hogy legyen addig, amíg 
kompromisszumos megoldás nem születik Koszovó ügyében az ENSZ BT 1244-es hatá-
rozata alapján; …
c) A szerb kormányzat kötelezettsége egy konkrét és átfogó akcióterv létrehozása min-
den kompetencia-területen, amely Koszovó és Metohija jogtalan függetlenségi nyilat-
kozata esetén lépne életbe;
d) A szerb kormányzat kötelezettsége életbe léptetni a Szerb Köztársaság minden alkot-
mányos kompetenciáját Koszovó és Metohija területén a lehető leghatékonyabb módon, 
ugyanakkor az állami intézmények munkáját serkenteni ezen kompetenciák gyakorlati 
teljesülésében. Különleges kötelezettség terheli a kormányt a tartományban az élet, 

4 „Srbija odlučna da brani svoj suverenitet, teritorijalni integritet i međunarodno pravo. – Kosovo i 
Metohija”, http://www.srbija.sr.gov.yu/vesti/vest.php?id=80434, 2007. december 19.

5 „Tadić: New war would lose us Kosovo”, http://www.b92.net/eng/news/politics-articlephp?yyyy=
2008&mm=01&dd=02&nav_id=46631, 2008. január 2.

6 „Sedma Sednica Odbora za Kosovo i Metohiju”, http://www.parlament.sr.gov.yu/content/lat/aktivnosti/
skupstinske_detalji.asp?Id=1463&t=A, 2007. december 26.

7 „Rezolucija Narodne skupštine o zaštiti suvereniteta, teritorijalnog integriteta i ustavnog poretka 
Republike Srbije”, http://www.srbija.sr.gov.yu/kosovometohija/index.php?id=42050, 2007. decem-
ber 26.
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a tulajdon, a jogok és szabadságok védelmében, főleg a szerb és más nem albán civil 
lakosságot illetően, minden körülmények között.

Az alkotmányos kompetenciákat, amelyekre a határozat megalkotói gondoltak, ter-
mészetszerűleg a 2006 októberében népszavazással megerősített új alkotmány sorolja 
föl. A határozat érdekessége, hogy úgy tesz, mintha Szerbia tényleges, gyakorlati szu-
verenitással és autoritással rendelkezne a terület felett, és ezáltal nem is gyakorlati, ha-
nem konstitutív jelentősséggel bír. Samardžić kissé epikusabb formában fogalmazta meg 
mindezt: „Koszovóban mindenhol, ahol szerbek élnek, és ahol szerb templomok és mo-
nostorok vannak, a Szerb Köztársaság mindig jelen lesz”.8 Ezt a magatartást tükrözik 
a Koszovó északi részén a többségében szerblakta részeken (Leposavić, Zubin Potok, 
Zvečan, Kosovska Mitrovica, Goraždevac stb.) foganatosított intézkedések (a szerbiai 
áramszolgáltató [EPS] és a kormányzat szabotázsakciója a koszovói albán szolgáltató, 
a KEK kárára); ezeknek a területeknek a koszovói intézményekbe és gazdasági vérke-
ringésbe való integrálódásának blokkolása; valamint az a párhuzamos intézményfejlesz-
tés, amely az eddigi koszovói államépítési logika szerint egyértelműen sérti a tartományi 
ENSZ-igazgatás (UNMIK) hatásköreit. Mindehhez Szerbiának lényeges diplomáciai moz-
gástérrel és jó alkupozíciókkal kellene rendelkeznie, vagy lennie kell egy olyan politikai 
alkunak, ami lehetővé tesz bizonyos szerb kormányzati befolyást és jelenlétet Koszovó 
szerbek által lakott területein. Ez utóbbit látszik megerősíteni a „puha megosztás” lehe-
tőségének felmerülése, amelyet az EU-misszió is hajlandó lesz ideiglenesen „elnézni”. 
A puhamegosztás mögötti hallgatólagos alku az lehet, hogy a koszovói szerbek jogilag 
a független Koszovó állampolgáraivá válnak (és nem valószínű, hogy elveszítik szerbi-
ai állampolgárságukat), valamint lemondanak a Szerbiához való csatlakozás igényéről; 
a prištinai kormányzat effektív ellenőrzése viszont az Ibar folyónál véget ér. Ez kényel-
mes megoldás lenne Belgrád számára is, így ugyanis nem kényszerül elismerni Koszovó 
független államiságát. Társadalmi szempontból ennek a megoldásnak talán az lenne a 
legnagyobb hátulütője, hogy a „hivatalos Koszovóban” még inkább polarizálódnának az 
etnikai arányok. Az ideiglenesség ugyanakkor teljes mértékben ellentmond az intézmé-
nyesülés mechanizmusának, amely hosszú távra rendezi be a megosztottság állapotát; az 
elvi és időtartambeli korlátozás viszont nyilván könnyebben emészthetővé tenné ezt a fajta 
rendezést. Érdekes kérdés az is, hogy a BT decemberi döntésének elmaradása mennyiben 
erősíti a de facto megosztottság helyzetét, illetve a többé-kevésbé látens megosztás mi-
lyen átgyűrűző hatással lesz a dél-szerbiai Preševo-völgy albán többségű településeinek 
politikai választásaira. Koszovóban az utóbbi napok erőszakcselekményei (akár provoká-
ció, akár nem) is a szerb biztonsági jelenlét, valamint a parlamenti határozatban felsorolt 
és a szerb kormányt terhelő kötelezettségvállalások szükségességét igazolják. Mindez azt 
fogja eredményezni, hogy Szerbiának a továbbiakban olyan kormánya nem lehet, amelyik 
tétlenül hagyja, hogy a koszovói szerbek saját lakhelyükön az albán erőszak áldozataivá 
váljanak. Ezt a típusú megosztást egyébként leginkább a pravoszláv egyház ellenzi; az 
Ibartól északra ugyanis semmiféle jelentős ortodox létesítmény nem található (egyelőre).

Milyen eszközök állnak tehát rendelkezésre? Szerbia legerősebb fegyvere a nemzetkö-
zi jogi normákra való hivatkozás, és minden más lépésük a helyzet alakulásának függ-

8 „Samardžić: Kosmet zauvek deo Srbije”, Glas javnosti. http://news.serbianunity.net/2007/12/11/5112/, 
2007. december 11.
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vénye.9 Mindenesetre, ha a jog normáival szemben az erő szava lesz a meghatározó (és 
Szerbiára kényszerítik Koszovó egyoldalúan kikiáltott függetlenségét), akkor mindenki 
másnak is bármely pillanatban számítania kell hasonló erőpolitikára.10 A néhai Rugova 
elnök pártjához (LDK) tartozó Fatmir Sejdiu koszovói albán elnök, aki Koštunicához ha-
sonlóan alkotmányjogász (részt is vett a koszovói alkotmányos alapok kidolgozásában), a 
szerb fenyegetőzés alól egy dörzsölt terminológiai megoldással akarja kihúzni a szőnyeget: 
az egyoldalúan kikiáltott függetlenség (UDI) helyett már – EU-tagállamokkal – koordinál-
tan kikiáltott függetlenségről beszél (CDI).

A katonai beavatkozás lehetőségét szinte teljes bizonyossággal ki lehet zárni, bár 
a tárgyalások egyre nyilvánvalóbb holtpontra jutásával párhuzamosan a háborús, 
konfliktusos és erőpolitikai retorika eddig erősödni látszott (Oroszország részéről 
is).11 Az új alkotmány nem (sem) nyújt tiszta képet a haderők feletti hatalommegosztás 
kérdésében.12 A DS irányítása alatt álló Szerbiai Hadseregnek (Vojska Srbije) a konzervatív 
katonai lobbi által sokáig akadályozott reformja ugyanakkor rohamléptekkel megy végbe 
(2010-ig be is kívánják fejezni). A haderőstruktúra átalakításánál egyik fő szempontot 
a racionalizáció szolgáltatja (jelenleg például 15 aktív és 765 eltartandó, nyugdíjazott 
tábornokkal kell számolni13). A másik szempont a NATO-kompatibilitás. Zdravko Ponoš 
tábornok, vezérkari főnök az euroatlanti irányvonalat képviseli, és az erősödő NATO-
ellenes retorika ellenére valószínűleg Szerbia sem fogja elkerülni a NATO-tagságot, 
főleg ha már 2008 tavaszától elkezdődik a nyugat-balkáni bővítés, és talán Bosznia-
Hercegovina, esetleg Montenegro (és persze Szerbia) kivételével mindenki más NATO-
tag lesz. A jelenlegi helyzetben talán ennél is izgalmasabb lenne viszont megvizsgálni a 
hadvezetés depolitizálásának folyamatát.14

A teljes embargó lehetősége tartozik még az agresszívabb fenyegetés eszközei közé. Egy 
hermetikusan körbezárt Koszovónak geopolitikai realitása nincs ugyan, de a gazdasági 

9 „Srbija odlučna...”, i. m.
10 „Srbija nikada neće odustati od prava na nepovredivost njenih granica” (Koštunica beszéde az ENSZ 

BT 2007. december 19-i ülésén.), http://www.srbija.sr.gov.yu/vesti/vest.php?id=80381.
11 Tomislav Nikolić radikális párti elnökjelölt a Kumanovo-egyezmény felülvizsgálatára is célozgatott. 

Az egyezmény nélkül a szerb haderők jelen lehetnének Koszovó területén is.
12 Az 1990-es alkotmány különösen homályos volt a biztonságpolitikai és védelmi területeket illetően, 

de a jelenlegi sem tisztáz számos lényeges kérdést: pl. a szerb parlament hivatott figyelemmel kísérni 
a biztonsági szolgálatok működését, de nem gyakorol ellenőrzést felettük; nemzetbiztonsági straté-
gia helyett védelmi stratégiát irányoz elő; nem határozza meg, hogy ki vagy mely szerv gyakorolja a 
demokratikus és civil kontrollt a haderők felett; nem határolja el egyértelműen a köztársasági elnök 
valamint a Legfelsőbb Védelmi Tanács hatásköreit (ennek a köztársasági elnök is tagja) a parancs-
nokság kérdésében stb. Judiciary in Constitutional Makeshift. Serbia 2006 – Human Rights, Hostage 
to the State’s Regression. Belgrád: Helsinki Committee for Human Rights in Serbia, 2007. 121. o. A 
szerb parlament határozza meg a haderők misszióit, míg a Legfelsőbb Védelmi Tanács a védelmi mi-
niszter javaslatára a haderők felépítését és méretét, a fenyegetettségi helyzet, erőforrások, missziók, 
feladatok és nemzetközi standardok alapján. Szintén az ő döntésük a haderők egyéb (pl. nemzetközi 
kötelékek keretében történő) bevetése.

13 Ratko Mladić tábornok 2002-es nyugdíjba vonulását követően a nyugdíját a hadsereg két arra fel-
hatalmazott tisztje gyűjtötte be és jutatta célba. Serbia and the New Security Order in the Balkans. 
Serbia 2006 – Human Rights, Hostage to the State’s Regression. Belgrád: Helsinki Committee for 
Human Rights in Serbia, 2007. 170. o.

14 Uo. 171. o.
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és társadalmi ráutaltság miatt az északi és észak-keleti határterületek lezárásának 
kivitelezhetősége is kétséges. Mivel azonban a kereskedelmi forgalom és csempészet 
lényegében az északi hágókon keresztül zajlik, az UNMIK gazdasági pilléréért felelős 
Paul Acda szívesen látná a fenyegetésként bevetett hermetikus szerb embargót, ez ugyanis 
véget vetne az illegális cselekményeknek.15

Fontos kérdés az is, mi történik akkor, ha a közelgő szerbiai elnökválasztást a Radikális 
Párt jelöltje, a Boris Tadić (DS) mellett legesélyesebbnek tartott Tomislav Nikolić nyeri 
meg. Mivel Szerbiának valószínűsíthetően erős elnöke lesz, megválasztása alkalmat ad-
hat a kenyértörésre és a nyílt konfrontációra, amely a DS euroatlanti irányvonalával szem-
ben az EU- és NATO-ellenességet tüzelheti. A 2008. január-februári elnökválasztás nagy 
küzdelmei során a kormányzó pártok – és főleg a két nagy párt, a DS és a DSS – között 
Koszovó ügyében kialakult kényes egyensúly és egyetértés könnyen instrumentalizálható. 
Például azzal, hogy Koštunica és a DSS a szintén januárban (január 28-án) esedékes 
Stabilizációs és társulási egyezmény – amit a parlamentnek még ratifikálnia kell – aláírá-
sát az EU-tagok Koszovóval kapcsolatos lépéseihez köti, vagy az által, hogy a radikali-
zálódás irányába formálja Szerbia politikai képét.16 Tadić 2012–2014-re EU-tagságot ígér 
Szerbiának.17 Nikolić viszont kampánykörútja során kijelentette, sosem fogja elismerni a 
független Koszovót, és az EU-hoz is csak a jelenlegi területi egységében fog csatlakozni.18 
Miközben a boszniai Republika Srpska szerb lakosai sem jogosultak a szavazásra (Banja 
Lukaban több ezren folyamodtak eddig szerbiai állampolgársághoz, de nem kapták meg), 
a koszovói albánokat Koštunica még a 2006-os parlamenti választások kapcsán kizárta a 
választók köréből.19 Mindenesetre további érdekességeket vetett volna föl, ha felbukkan 
egy koszovói jelölt is.

A szerb belpolitikai küzdelmek valamint az elnökválasztás tétje messze túlmutat a 
térségen. Koszovó ügye különösen érzékeny kérdésként jelenik meg számos állam kül- és 
belpolitikájában: egyrészt a precedenskérdés miatt, másrészt a már befektetett diplomáciai 
(és pénzügyi) tőke okán. A független Koszovó elismerésének kérdése Dániában már 
komoly belpolitikai törést okozott a Dán Néppárt és a kormánykoalíció között. A magyar 
külpolitika számára sem könnyű a feladat Szerbia szomszédsága, az ott élő vajdasági 
magyarok, valamint az orosz pozíció miatt sem. Érzékeny helyzetére való tekintettel 
nem valószínű, hogy az EU-tagok közül elsőként a magyar kormány fogja elismerni a 
független Koszovót, de előbb-utóbb ennek meg kell történnie, mégpedig anélkül, hogy 
a kérdés egy asztalra kerüljön a magyar Vajdaság-politikával. Koszovó sok szempontból 
lehet precedens, de a vajdasági célok jelen pillanatban másban keresendők. A magyar 
külpolitika nyilvánvalóan a térség stabilitásában érdekelt. Kérdés viszont az, hogy egy 

15 „Kosovo Countdown...”, i. m.
16 Fontos megjegyezni, hogy a szintén elnökjelöltként induló, durva nyilvános kirohanásairól és 

fenyegetőzéseiről ismert maffiózó üzletember, a Koštunica-kormányzat legszalonképtelenebb mi-
nisztere (infrastrukturális), Velimir „Velja” Ilić, az Új Szerbia mérsékelten nacionalista párt színeiben 
Koštunica és a DSS embere.

17 „Tadić: We won’t giveup on Europe”, http://www.b92.net/eng/news/in_focus.
php?id=254&start=0&nav_id=46447, 2007. december 25.

18 „Nikolić holds rally in Kragujevac”, http://www.b92.net/eng/news/in_focus.
php?id=254&start=0&nav_id=46448, 2007. december 25.

19 Szilágyi Imre: „A szerb alkotmánytervezet”. Hírlevél, (Teleki László Intézet) Vol 3. No. 17. (2007).
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színtiszta albán és független Koszovó, vagy egy szerb párhuzamos entitást tartalmazó, 
megosztott Koszovó hoz-e nagyobb biztonságot? Itt kerül elő egy másik rettentően fontos 
konceptuális kérdés: ez pedig a szerb kormányzat által szorgalmazott20 határkorrekciós 
elképzelés,21 amelyet először Dobrica Ćosić22 vetett fel még az 1980-as évek elején. A 
koszovói szerbek aránya ekkoriban 25% körül lehetett, és igen elszórtan helyezkedtek 
el a tartományon belül. Mindez különösképpen érdekessé tesz egy olyan javaslatot, ami 
szemmel láthatólag nem etnikai, hanem területi elven készült, és Koszovót északnyugat–
délkelet dimenzióban, nagyjából a Zubin Potok–Uroševac/Ferizaj vonal mentén osztaná 
fel. A koncepciót Ćosićaz 1990-es évek elején vetette fel újra, méghozzá a Limes magazin 
hasábjain. A koszovói függetlenség tárgyalása az 1970-es évek elejétől egyébként már 
nem számított eretnekségnek.23 Sőt, a kommunista rezsim 1971-ben nyíltan a koszovói 
államiság lehetőségét feszegette, ami a nacionalisták, így Ćosić részéről is heves 
ellenállásba ütközött.

Versengő autoritások, hatáskörök és jelenlétek

Koszovóban gyakorlatilag nincs olyan közigazgatási vagy kormányzati terület, 
amely továbbra is a központi szerb kormányzat hatáskörébe tartozna. Belgrád 
sem pénzügyileg, sem fejlesztéspolitikájával nem vesz részt a tartomány életé-

ben (leszámítva a szerbek által lakott enklávékat és Észak-Koszovót), mégis alkotmányos 
kompetenciákra hivatkozik, és továbbra is erőteljes jelenlétre tart igényt. Két dokumen-
tum – az 1244-es határozat és az UNMIK által előkészített, majd 2001. május 15-én 
aláírt Alkotmányos keretegyezmény az ideiglenes önkormányzatról – ad iránymutatást a 
koszovói albán kormányzat, a biztonsági jelenlétet megtestesítő KFOR, valamint a nem-
zetközi civil kormányzat képviseletében eljáró különleges megbízott (Joachim Rücker) 
hatáskörének elválasztását illetve lehatárolását illetően. A nemzetközi államépítő közös-
ség eleve gyenge államot hoz(ott) létre Koszovóban. A koszovói átmeneti kormányzatnak 
nincsen hadügyi és külügyi szuverenitása, ergo ilyen minisztériumok sem jöttek létre. 
A hatáskörök néhány kulcsfontosságú területen (biztonságpolitika, energiaellátás stb.) 
megduplázódnak és gyengítik egymást, másutt hatáskör és szabályozás hiányában hatal-
mi vákuum alakult ki. A választott intézmények jelentős önkormányzati hatáskörökkel 
bírnak a keretegyezmény értelmében, de ez egyelőre (és még jó ideig) csak reprezentatív 
szuverenitást feltételez. A döntő szó az UNMIK képviseletében eljáró különleges megbí-
zotté, aki a boszniai főképviselőhöz hasonlóan kvázi autoriter kormányzó, és bármilyen 

20 The Attempt to Postpone Resolution Fails. Serbia 2006 – Human Rights, Hostage to the State’s 
Regression. Belgrád: Helsinki Committee for Human Rights in Serbia, 2007. 373. o.

21 „…teritorijalno razgraničenje zasnovano na kompromisu istorijskog i etničkog prava”. „Sporovi 
povodom predloga decentralizacije vlasti na Kosovu – Lokalna samouprava ili etnička podela”. 
Danas, 2005. augusztus 20–21.

22 Író, 1992 és 1993 között jugoszláv államfő, 1970-től a Szerb Tudományos Akadémia (Srpska 
Akademija Nauka i Umetnosti/SANU) egyik legominózusabb tagja.

23 Ćosićot, aki a kommunista párt központi bizottságának tagja volt, 1968-ban, híres előadását követően 
azért száműzték a politikai életből, mert a koszovói ügyek feszegetésével és nacionalista elképzelése-
ivel sértette a fő politikai doktrínákat.
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kormányzati döntést vagy elfogadott törvényt semmissé tehet. A kompetenciák és hatás-
körök legzavarosabb területe a biztonság-, rendfenntartás és védelempolitika, ahol kettős 
autoritás jött létre (UNMIK–SRSG/különleges megbízott és KFOR–ComKFOR/főpa-
rancsnok), amely intézményi szinten ellehetetleníti a biztonsági kérdések koordinációját 
és kezelését. A különleges megbízott teljhatalmú ellenőrzési jogköröket tart fenn magának 
a polgárvédelmi feladatok irányításában és pénzügyeiben, a Koszovói Védelmi Egység 
(Kosovo Protection Corps/Trupat e Mbrojtjes së Kosovës–KPC), a börtönszolgálat vala-
mint a vámhatóság felett, bár a KPC esetében a fennhatóság kérdése vitatott. Formálisan 
a KPC a KFOR és az UNMIK által közösen működtetett csoport, a gyakorlatban azonban 
a KFOR nagyon szoros felügyelete alatt áll. Az UNMIK KPC koordinációs irodája (brit 
katonai igazgatással), amely a KPC stratégiájának és politikájának kialakításáért felelős, 
potenciálisan a jövőbeni védelmi minisztérium magjául szolgál majd. A KFOR a katonai 
kérdésekben a műveleti autoritáson túlmutató teljes autonómiával bír24 (és a „security 
first” jegyében időnként teljesen autoriter eszközöket vet be: pl. illegális letartóztatás és 
fogva tartás, de feladataik teljesítésének idejére a KFOR-alkalmazottak teljes mentesítése 
mindenféle felelősségre vonás, büntetőeljárás alól).

Az 1244-es BT-határozat a két szervezet között teremt ugyan egy minimális kapcsola-
tot azáltal, hogy a katonai erők feladatává teszi a nemzetközi civil intézmények támoga-
tását, illetve szükség esetén a velük való koordinációt. Az Alkotmányos keretegyezmény 
újfent megerősíti a KFOR autoritását és függetlenségét a biztonsági szektorban. A koráb-
ban elvetett, de újra felkarolt Ahtisaari-terv pedig a 11. számú mellékletében megint csak 
a NATO-t teszi meg a biztonság végső letéteményesének mindaddig, amíg a koszovói 
intézmények nem állnak készen e feladatok ellátására. Bár elvi tendenciaként, de az in-
tézményépítéssel párhuzamosan beindult a KFOR hatásköreinek fokozatos kiürítése, ám 
a helyi szintű képesség-építés rendkívül nehézkesen zajlik. Ennek egyik oka, hogy a nem-
zetközi intézmények, a különböző választott és kormányzati szervek, a minisztériumok, a 
biztonságpolitikai tanácsadók valamint a Közbiztonsági Iroda egyszerűen nem kompati-
bilisek egymással, sem nyelvezetben, sem jogi gyakorlatban, sem tapasztalatban. A KFOR 
a biztonsági, katonai feladatok ellátásához kapcsolódóan természetesen egy sor más terü-
leten is jelen van: szállítmányozás, logisztika, aknamentesítés, határőrizet stb. Az 1244-es 
BT határozat és a keretegyezmény értelmében az UNMIK feladata a biztonságpolitika 
irányítása. A helyi civil kontroll viszont szinte teljes mértékben hiányzik a biztonságpo-
litika területén: a helyi, demokratikusan választott, biztonságért felelős intézményeknek 
egyszerűen nincs beleszólásuk a biztonsági szektor reformfolyamatába, mindössze a re-
form részeiként jelennek meg. Ilyen intézmény a Koszovói Rendőri Szolgálat (Kosovo 
Police Service/Shërbimi Policor i Kosovës–KPS), a KPC, az igazságügyi és büntetés-
végrehajtó szervek, a 100+10+10 (albán többség + szerb kisebbség + egyéb kisebbségek) 
tagú Nemzetgyűlés, valamint az igazságügyi és a belügyekért felelős minisztériumok. 
Márpedig a tartomány belbiztonságának fenntartása kivitelezhetetlen a helyi biztonsági 
erők nélkül. Önfenntartó, demokratikus ellenőrzés alatt álló biztonságteremtő képesség 
hiányában a Koszovóban 2007. november 17-én megválasztott helyi kormányzat eleve 
jelentős hendikeppel indult volna a legitimációt tekintve, ha élén nem Hashim Thaçi volt 

24 Irene Bernabéu: „Laying the Foundations of Democracy? Reconsidering Security Sector Reform 
Under UN Auspices in Kosovo”. Security Dialogue, Vol. 38. No. 1. (2007). 71. o.
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UČK-vezér állna, és a félkatonai rendőri szervként működő KPC nem az UČK szalonké-
pesebbé tett, lefegyverezett alteregója lenne (még a jelvényük is rendkívül hasonló, sőt 
távolról nem is megkülönböztethető). 2005 vége óta egyetlen hatáskör-átruházás történt a 
helyi hatóságok részére, amely a kb. 7000 főt számláló KPS intézményesítésén keresztül 
valósult meg. A KPS az árnyékminisztériumként már létező igazságügyi és belügyi tárca 
alá fog tartozni, és fokozatosan veszi át a feladatokat az ENSZ nemzetközi rendőri egy-
ségétől. A közvetlenül a különleges képviselő alá tartozó Biztonsági Tanácsadó Egység 
(Advisory Unit for Security–AUS) felelős a koszovói belbiztonsági szektor felülvizsgála-
táért (Kosovo Internal Security Sector Review–ISSR), amely gyakorlatilag az első kísérlet 
arra, hogy Koszovónak saját, belső körülményeivel és szereplőivel számoló biztonság-
politikája legyen. Ez azonban csekély eredményeket ért el eddig, és ennek fő oka, hogy 
féllábú a rendszer, mivel mind a külügyet, mind a védelempolitikát leválasztották a felül-
vizsgálati mechanizmusról.25 A függetlenedést követően26 a civil dimenzió feladatait átve-
vő EU-misszió két fronton van jelen Koszovóban. A fő intézményi keretet a nemzetközi 
képviselői iroda (International Civilian Office/Civilian Representative–ICO) adja majd, 
amelynek tervezőegysége már 2006 októberében Prištinába települt Torbjorn Sohlstrom 
vezetésével, valamint az ez alá közvetlenül besorolt rendőri és igazságügyi misszió. 

Sokan a nyilvánvaló intézményi megosztottságot tartják a cselekvés-, illetve a 2004. 
március 17-i pogromok idején tapasztalt válaszképtelenség egyik fő forrásának. Másrészt 
viszont sem az UNMIK, sem a KFOR nem készült fel ilyen helyzetre, sem pedig arra, 
hogy a rendőri feladatokat kellőképpen ellássa, vagyis a biztonságot és a törvényes rendet 
bármilyen körülmények között garantálja. 2004 márciusában a KFOR, az UNMIK alatt 
működő nemzetközi rendőri erők és a KPS néhány óra leforgása alatt teljesen elveszítet-
ték a biztonsági helyzet feletti ellenőrzési képességet (a KPC eleve kénytelen volt háttérbe 
húzódni). A megosztottság másik fő dimenziója állami szintű. Az egyoldalú – vagy akár 
koordinált – függetlenségi nyilatkozat nyomán létrejövő koszovói államot el nem ismerő 
országok visszavonhatják egységeiket a KFOR kötelékeiből, illetve minden katonai mű-
veletet saját kormányzati pozícióik alapján, a caveat-opció bevetésével obstruálhatnak. A 
KPC megítélésében sincs egységes álláspont a KFOR-misszióban részt vevő kormányza-
tok részéről. A központi területeken (Priština, Kosovo Polje, Podujevo, Stimlje stb.) állo-
másozó skandináv KFOR-egységek visszautasítanak minden olyan helyzetet, amelyben 
a KPC-hez kellene delegálni a felelősségi köröket. A KPS-szel szemben pedig az északi/
mitrovicai KFOR-erők francia egységei tanúsítottak bizalmatlanságot a 2004. márciusi 
események során, és blokkolták annak feladatvégzését. A KFOR 2005 augusztusában 
végrehajtott reformja a 4 multinacionális brigád helyett 5 task force-ot hozott létre, na-
gyobb manőverezési képességgel, hangsúlyosabb hírszerzési műveletekkel, szorosabb he-
lyi civil és rendőrségi együttműködéssel. Mindemellett létrejött egy KFOR alatt működő 
(párhuzamos) katonai-rendőri egység is, speciális rendőri feladatokkal.

25 Uo.
26 Az érintett nemzetközi intézmények angol nyelvű dokumentumai, jelentései post-status helyzetet 

írnak, amely explicite nem, de implicite igenis tartalmazza a függetlenség előrevetítését.
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Megosztó biztonságpolitikai gyakorlatok

Koszovó biztonságpolitikai helyzetét egy sor különböző formájú és minőségű 
szereplő alakítja. Közülük legnagyobb számban az illegálisan (de szelektíven to-
lerált módon) működő informális aktorok találhatók meg: az UČK nem átképzett, 

viszont a társadalomba sem (re)integrálódott harcosai (összesen körülbelül 25 ezren le-
hettek, de a KPS és a KPC együttesen is csak körülbelül 4–5000 volt UČK-tagot nyel el), 
bűnszövetkezetek, szervezett bűnözői hálózatok (ezek jelentékeny szerepet is játszottak a 
2004. márciusi eseményekben), szerb (pl. Car Lazar és Hadži Andrej Milić) és albán (Abu 
Bekir Sadik) paramilitáris egységek, valamint a szerb biztonsági struktúrák koszovói 
nyúlványai (pl. a belügyi speciális rendőri egység által működtetett Munja, a terrorista-
elhárítással foglalkozó Operativna Grupa stb. fennmaradt elemei). Ezek jórészt a KFOR 
és az UNMIK autoritása alól kicsúszó területeken működnek, esetenként igen erős társa-
dalmi legitimációval a hátuk mögött. Annyira, hogy a KFOR gyakran nem is avatkozik a 
helyi viszályokba és acsarkodásba. A Macedónia területéről Koszovóba és Dél-Szerbiába 
átcsapó ANA (Nemzeti Felszabadítási Front) valamint felderítő, összekötő alegységei pe-
dig kényszerűen tolerált szereplőkké váltak.27 A KPS és a KPC részben átfedő hatáskörrel, 
versengő szervezetekként működnek, ennek hátterében politikai és klán rivalizálás (is) 
húzódik. A két szervezet közel azonos létszámú volt UČK-gerillával dolgozik, csak a KPS 
ezt a vonását egyáltalán nem hirdeti, összhangban multietnikus imázsával. A KPC, bár a 
gyakorlatban a KFOR, elvben pedig az UNMIK Civil Kormányzati Igazgatóságának el-
lenőrzése és irányítása alatt áll (legalábbis a keretegyezmény a különmegbízott fenntartott 
hatáskörei közé sorolja), vezetői28 a kb. 5000, nagyrészt volt UČK-st tömörítő bázisegysé-
gek mellett működő informális fegyveres biztonsági csoportok hálózatán keresztül jelentős 
cselekvési autonómiával rendelkeznek. A biztonságteremtés és „biztonságiatlanítás” 
érdemi helyi szintű gyakorlatai ezért jórészt e csoportok hatáskörébe tartoznak. Ennek 
ellenére a Haradinaj-közeli KPC mozgástere szűkülni látszik az utóbbi időben, párhu-
zamosan a KFOR fokozatos és lassú háttérbe szorulásával, illetve a Hashim Thaçi-féle 
erők előtérbe kerülésével.29 A KPC forrásai és fizetett emberállománya csökken (kérdés, 

27 A NATO és az ANA között még megállapodás is született a maximálisan tolerált 
fegyverzetmennyiségről.

28 Elsősorban Sylejman Selimi KPC főparancsnok (2006. március óta), volt UČK-vezér, az UČK Drenica 
régiós műveleteinek vezetője, akit Agim Çeku követett a poszton.

29 Ramush (Hilni) Haradinaj maffiafőnököt és ex-UČK vezért sokan a koszovói biztonság letéteménye-
sének tartják. A KPC megalakulásakor Agim Çeku KPC-főparancsnok (Selimit megelőzően, később 
miniszterelnök) helyettese lett testvérével, Dauttal együtt, aki a KPC 3. brigádjának élén a Haradinaj-
klán politikai ellenfelei körében végzett tisztogatást. Haradinaj a KPC-n és a koszovói nemzetközi 
intézményeken (főleg UNMIK) belül is szoros kapcsolatokat épített ki. A Rugova és Musaj klá-
nok, valamint Hashim Thaçi érdekeltségi körébe tartozó csoportok riválisa. A hágai Nemzetközi 
Törvényszék háborús bűnök miatt vádat emelt ellene. Ennek ellenére 2007-ben indulhatott a tartomá-
nyi választásokon.
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hogy képesek lesznek-e/akarnak-e a társadalomba visszaintegrálódni az ex-KPC-s volt 
UČK-sok, vagy az illegalitást választják), miközben a KPS költségvetése folyamatosan 
növekszik: ez kb. 60 millió euró a KPC 15 millió eurós forrásaihoz képest, felszereltsége 
azonban még így is hagy kívánnivalót. A KPC egyébként nem is lenne bővíthető, mi-
vel a multietnicitás elve alapján a posztok 10–15%-át a kisebbségek (szerb, roma, askáli, 
egyiptomi, bosnyák, goráni, török népcsoportok) számára kell fenntartania. Ezt azonban 
képtelen feltölteni, melyben nyilván Belgrád is szerepet játszik, hogy aláássa a KPC lét-
jogosultságát. Szerb tagjai egyébként a börtön- és vámhatóságoknak sincsenek. A KPS 
ezzel szemben fel tudta tölteni a kisebbségi posztokat, sőt emeli is ezt az arányszámot 
15%-ról 20%-ra. A KPC felségterületének tartott feladatokat is egyre inkább a rendőri 
szolgálat veszi át (egészen pontosan, a KPS hatáskörének kiterjesztését az UNMIK hajtja 
végre): terrorista-elhárítás, kormányzati személyek és intézmények biztonsága, szerb val-
lási és szent helyek védelme stb. Úgy tűnik tehát, hogy a korábbi tervekkel ellentétben a 
KPC mégsem kerül helyi fennhatóság alá, és bizonytalan még, hogy reguláris hadsereggé 
fogják-e alakítani.30 Mindennek ellenére a többi biztonsági szervezettel szemben továbbra 
is őrzi társadalmi legitimációját és népszerűségét az albán lakosság körében. Ráadásul 
igen könnyen visszaalakítható gerillaszervezetté, a demobilizációt (1999. június 20-i de-
mobilizációs és demilitarizációs egyezmény) követően ugyanis az UČK fegyverkészleteit 
Koszovó különböző pontjain fegyverraktárakban helyezték el, igaz, ezek is KFOR el-
lenőrzés alatt állnak. Mitrovicát leszámítva ma már mind a 33 rendőrségi állomás és 5 
regionális szintű parancsnoki egység a KPS-hez tartozik.31 A feladatkör bővülés ráadá-
sul egy minőségi átalakulással (militarizációval) is párosul: a KPS regionális egységei 
(műveleti támogató egységek–ROSU) 2004 nyara óta a félkatonai szerbiai csendőrségre 
(Žandarmerija) kezdenek hasonlítani. A többdimenziós rivalizálás és fragmentálódás a 
hírszerzés gyakorlatán keresztül is kimutatható. A pártok és pártvezetők által üzemel-
tetett magán hírszerzői (kém-) hálózatok (ShIK – Thaçi, SIA – Salihaj stb.) versengése, 
kriminalizációja és működésük szabályozatlansága nem teszi lehetővé egyelőre (ahogyan 
Szerbiában és Boszniában sem) a hírszerzési feladatok központi intézményesítését.

A biztonságpolitikai fragmentációt a biztonsági struktúrák egyre nyilvánvalóbb és 
letisztultabb etnikai elvű párhuzamossága kíséri, reakcióként az egyre jelentékenyebb 
koszovói albán hatalomkoncentrációra. Az etnikai szegregációs nyomás eredménye a 
prištinai intézmények és szervek bojkottja,32 aminek következtében a KPS szerb tagjai 
sem élvezhetik sokáig dupla fizetésüket.33 A KPS soraiból demobilizált szerb rendőrök-
ből egy különálló szerb „rendőrség” van kialakulóban Ibartól északra. Amennyiben sza-
bad utat nyer a puha megosztás gyakorlata, arra lehet számítani, hogy az EU-misszió 
intézményei sem fognak túlontúl nagy erőfeszítéseket tenni az északi részek prištinai 
irányítás alá kényszerítése érdekében, bár tervbe vették egy ott bevetésre kerülő csendőri 
alakulat létrehozását. Egy NATO-val kötött megállapodás alapján a Jugoszláv Haderők 

30 „An Army for Kosovo?”. ICG Europe Report No. 174, July 28, 2006.
31 Bernabéu: i. m. 71. o.
32 A bojkott szándéka nem általános érvényű minden szerb enklávé és minden helyi nemzeti tanács 

részéről, de a mitrovicai esetében könnyen előre jelezhető.
33 A KPS szerb tagjai (a szerbiai belügyminisztériumi egységekből–MUP) Belgrádból gyakran párhu-

zamos fizetést kapnak.
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biztonsági okokból már 2001 májusában elkezdtek ütemezett terv szerint haladva visz-
szatérni a Koszovó adminisztratív határait övező 5 illetve 25 kilométeres szárazföldi és 
légi biztonsági zónába. Jelenleg 11 különböző katonai bázison e haderők 4. brigádja állo-
másozik a zónán belül, valamint a csendőrség egységei (pl. Kodra Drenit, Preševótól 12 
kilométerre; a Cepotin-bázis még készül – ettől várja a szerb katonai vezetés a biztonság 
fenntarthatóvá válását a térségben). Viszont a következő hónapok folyamán fog csak ki-
derülni, hogy a belügyi tárcát és hírszerzést felügyelő fő kormányzópárt, a DSS hogyan 
használja fel paramilitáris egységekre gyakorolt befolyását, vagyis növeli-e szándékosan 
a megosztottságot.

Milyen jelen pillanatban a biztonsági helyzet Koszovóban? Az International Crisis 
Group 2006. július 28-i jelentésében (An Army for Kosovo?) felhívja a figyelmet a po-
tenciálisan veszélyes szerveződésekre, mozgalmakra, illetve ezek erőszak-mobilizációs 
kapacitásaira. Az albán mobilizáció célpontjai elsősorban a KPC és KPS bővítéséből ki-
maradt volt UČK-tagok, akik általában munka nélkül tengődnek, főleg Drenica és Decan 
(Dukagjini) térségében.34 A hagyományosan integratív szerepet játszó nagycsaládi és tár-
sadalmi kötelékek hiányában, valamint ezek meggyengülésével rengeteg fiatal számára 
kínál alternatívát, sőt presztízst az illegalitásban működő csoportokhoz való csatlakozás. 
A következő hónapok erőszakcselekményeinek minden bizonnyal a jelenleg is rendkívül 
feszült légkörű Mitrovica lesz az epicentruma, és nagy kérdés, hogy az ottani szerb veze-

tőség, Marko Jaksić és Milan Ivanović akar-e konfliktust provokálni, igazolandó a szerb 
biztonsági jelenlétek megerősítését, további kiépítését.

Šiptar az albánok pejoratív elnevezése a szerbek körében.
Forrás: „Prekrečeni grafiti mržnje prema Albancima”. Danas. 2008. január 6.

2008. január 2-án a Kosovska Mitrovica északi részén található Bošnjačka Mahalaban 
például egy állítólagos koordinált akció keretében helyi albánok a szerbek által lakott 
házakat rongálták. Kosovska Mitrovica számít egyébként a legnagyobb szerb enklávénak 
Koszovón belül, és itt tömörülnek a nem hivatalos szerb intézmények is. A közigazgatási 
feladatokat az Észak-Koszovói Szerb Nemzeti Tanács látja el, amelynek Ivanović a veze-
tője. A végrehajtó szerv élén jelen pillanatban Rada Trajković áll. 2007. december 10-én, a 

34 „An Army for Kosovo?”, i. m.
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BT-ülés napján nyitotta meg mitrovicai irodáját a belgrádi kormányzat, egészen pontosan 
a Koszovóért és Metohijáért felelős minisztérium, Samardžić részvételével és az UNMIK 
előzetes tájékoztatása nélkül. Ezt követően pedig Koštunica bejelentette, hogy további 
irodák létrehozására lehet számítani Koszovó-szerte, amit Rücker és mások rendkívül 
rossz néven is vettek. (Az 1244-es határozat és a keretegyezmény értelmében a közigaz-
gatási feladatokat és civil adminisztrációt az ENSZ-misszió látja el. A szerb hivatkozási 
alap: az iroda azon a Koordinációs Központon belül nyílt, amely az UNMIK és a belgrádi 
kormányzat közötti kapcsolat fenntartását szolgálja).

Koszovó kapcsán sokan megfeledkeznek arról, hogy az albánokon és szerbeken kívül 
számos más népcsoport is él a tartományban. A romák szerbül, az askáliak és egyip-
tomiak (megkülönböztetett identitással) albánul beszélnek, a muszlim gorániak pedig a 
montenegróit használják (talán a legbizonytalanabb öntudatú közösség), és Koszovó déli 
részén (Dragaš) tömörülnek. A kisebbségek amúgy is korlátozott lehetőségeit (kisebbségi 
oktatás és nyelvhasználat kudarca, szegregációs politikák, intézményesített diszkrimi-
náció miatt) a biztonsági kényszerként alkalmazott, mozgásszabadságot korlátozó intéz-
kedések szűkítik le drasztikusan. Helyzetüket pedig (az identitáskategóriák összefolyása 
miatt) elsősorban az határozza meg, hogy a háború idején melyik oldalon álltak, éppen 
ezért is fokozottan sebezhető közösségekről van szó. A szerb enklávék katonai védelme 
tömbszerűségük miatt viszonylag könnyen megoldható volt, de mivel a gorániakon kívül 
minden más kisebbségi közösség szórványosan helyezkedik el, láthatóságuk, képvisele-
tük igen korlátozott, ezért áldozatokká is könnyebben válnak.

A koszovói biztonság kérdése nem tárgyalható az óriási kihívást jelentő, gyakran 
Koszovó 2-ként/Kelet-Koszovóként emlegetett preševói helyzet értékelése nélkül sem. 
A Koszovó adminisztratív szomszédságában található, óriási stratégiai-gazdasági jelentő-
séggel bíró dél-szerbiai tartomány (Pcinje és Jablanica kerületek, adminisztratív központja 
a szerb többségű, és hagyományosan SRS/SPS vezetésű Vranje) albán többségű települé-

sei (Oraovica, Preševo, Bujanovac stb.) 1992-ben már kinyilvánították a Koszovóhoz való 
csatlakozási szándékukat, ami akkor nyilvánvalóan meddő próbálkozás lehetett csak.

A preševoi háromszög etnikai arányainak alakulása
Forrás: Serbia – „Maintaining Peace in the Preševo Valley”. ICG, Europe Report No. 186.

October 16, 2007.

A területen a fejlesztések erősen diszkriminatívak, és csak a többségében szerblakta 
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településeket, így például Medveđát érintik.35 Az aránytalan erőforrás-elosztás mellett a 
diszkriminációs politikák és gyakorlatok egyéb formái is intézményesültek (elsősorban a 
foglalkoztatás- és oktatáspolitikában), ráadásul oda-vissza, tehát nem csak az albánokkal, 
hanem a szerbekkel szemben is. Medveđában főként e szegregációs mechanizmusok által 
előidézett kitelepülések miatt az etnikai arányok folyamatosan a szerbek javára tolódnak 
el. Bujanovac vált ugyanakkor a Koszovóból kimenekülő szerbek (és háttérbe vonult 
szerb paramilitáris egységek) kedvelt célpontjává, ami a bujanovaci etnikai arányokat is 
jelentősen módosította. A Preševo-völgyből kitelepülő albánok, valamint a 2001. május 
20-i Konculj-egyezmény keretében lefegyverzett és demobilizált UČPMB-gerillák 
(Preševo, Medveđa és Bujanovac Felszabadító Hadserege) elsődleges célpontja pedig a 
koszovói Gnjilane régió. A feszültségek másik fő forrása a szerb Žandarmerija működése. 
A csendőralakulatok ellenőrzik az öt kilométeres biztonsági zónát Preševo és Macedónia 

felől, ezzel azonban akadályozzák a szabad mozgást is.
Mindezzel együtt a régióban az International Crisis Group jelentése szerint tovább 

javult a biztonsági helyzet.36

Engedélyezett határátkelőhelyek.
Forrás: UNMIK maps, 2004.

Nyilvánvaló, hogy a nemzetközi szervezetek illetve az egyes kormányzatok elvi 

35 „Serbia: Maintaining Peace in the Preševo-valley”. ICG, Europe Report No. 186, October 16, 2007.
36 Uo.
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állásfoglalásai sok tekintetben nem feleltethetők meg a gyakorlatnak. Egyrészt az UČK 
utódszervezetei sosem lesznek etnikailag „vak” egységek. Másrészt a szerb részeken egyre 
határozottabban körvonalazódó párhuzamos struktúráknak köszönhetően a hatáskörök 
átvételével is legfeljebb csak 95%-os szuverenitást fog a koszovói kormányzat elérni.37 
Ami azt jelenti, hogy Belgrádnak sikerül elérnie, hogy a koszovói albán célok csak 
részlegesen teljesüljenek, a belgrádiak viszont csak részben bukjanak el. Ráadásul már 
számos párhuzamosan működő társadalom kapcsán bebizonyosodott, hogy a jó kerítés 
sem teremt jó szomszédokat.

Harmadrészt, a jelenlegi koszovói biztonsági megosztottság valamint a jövőben létre-
hozandó intézmények körüli dilemmahalmaz leginkább a nemzetközi kormányzat autori-
tásbeli és legitimációs problémáit tükrözi.

Ebben a tekintetben maga a függetlenedési aktus nem hoz fordulópontot a koszovóiak 
életében, inkább a megosztó politikák és gyakorlatok folytonossága, sőt radikalizálódása 
vetíthető előre.

37 Utalás a szerb kormányzat „95%-os szuverenitás”-javaslatára.
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