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Összefoglaló: Az Önrendelkezés (Vetëvendosje) és Albin Kurti győzelme az előre 
hozott parlamenti választásokon megváltoztathatja a koszovói status quót. 
Az elemzés célja egyrészt a Haradinaj-kormány politikájának értékelése, valamint 
a választások utáni lehetséges irányok feltérképezése. Megállapíthatjuk, 
hogy alapjaiban nem lesz jelentősebb előrehaladás a koszovói kérdés kapcsán: 
valószínűsíthető, hogy a Belgrád–Pristina-dialógust újrakezdik, de ezzel párhuza-
mosan végső megállapodás egyelőre nincsen kilátásban.

Abstract: The victory of the Self-determination (Vetëvendosje) and Albin Kurti on 
the early parliamentary elections may change the status quo in Kosovo. 
The purpose of the analysis is to evaluate the policies of the Haradinaj Cabinet as 
well as to identify the possible post-election directions. We can conclude that, 
in principle, no major progress will be made on the Kosovo question: although the 
Belgrade–Pristina dialogue is likely to be resumed, but in the meantime, there is 
no final agreement in sight. 

BEVEZETÉS

A 2019. október 6-ai előre hozott parlamenti választásokra Ramush 
Haradinaj miniszterelnök lemondása miatt került sor. Az eredmények te-
kintetében jelentős változás következhet be a koszovói politikai életben: 

az Önrendelkezés (Vetëvendosje) párt először kerül hatalomra, és legnagyobb 
valószínűséggel a második helyezettel, a Koszovói Demokratikus Szövetség-
gel (Lidhja Demokratike e Kosovës, LDK) lép koalícióra. A felálló új kormány-
nak számos, az előző ciklusból megmaradt problémával kell szembenéznie. 
A magas munkanélküliség és a teljes intézményrendszert átszövő korrupció 
mellett a szerbiai és bosznia-hercegovinai árukra kivetett büntetővámok ügye, 
valamint a Belgrád–Pristina-dialógus sorsa is mielőbbi megoldásra vár. Albin Kurti, 
az Önrendelkezés miniszterelnök-jelöltjének személye azonban nem biztos, 
hogy elnyeri Szerbia és a nemzetközi közösség tetszését, miközben az USA 
egyre nagyobb figyelmet fordít a koszovói kérdés mielőbbi rendezésére – történjen 
az akár területmódosítás árán is. 

Az elemzés célja a második Haradinaj-kormány (2017–2019) létrejöttének 
és az időszaka főbb politikai eseményeinek értékelése. Ezt követően pedig a 
2019-es parlamenti választások eredményei és a koszovói politika lehetséges 
irányvonala kerül a középpontba. Valószínűsíthető, hogy a közeljövőben nem 
lesz érdemi előrelépés a koszovói kérdés rendezésében: Kurti személye és 
nézetei megnehezíthetik a Belgráddal való párbeszéd fenntartását.

https://www.koha.net/arberi/174939/haradinaj-jep-doreheqje-ftohet-nga-specialja/
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A „HÁBORÚS SZÁRNY” KOALÍCIÓJÁNAK GYŐZELME

F üggetlenségének egyoldalú kinyilvánítása óta Koszovóban eddig egyetlen 
kormány sem tudta kitölteni négyéves mandátumát. Ennek okai általában 
a koalíciós partnerek közötti politikai nézeteltérések, illetve a politikai és 

társadalmi színteret megosztó törvények elfogadásának nehézségei. Utóbbi ját-
szotta a központi szerepet a 2017-es előre hozott választások kiírásánál is: a kor-
mány nem tudta ratifikálni a 2015-ös bécsi megállapodást a Montenegróval közös 
határszakasz kijelölésére, valamint vitát okozott a Szerb Többségű Önkormány-
zatok Szövetségének (Zajednica srpskih opština, ZSO) felállítása. A politikai életet 
továbbá a Különleges Törvényszék és Különleges Ügyészség (Kosovo Specialist 
Chambers and Specialist Prosecutor’s Office) felállítása, valamint a koszovói há-
ború veteránjai körüli viták is megosztották. A bizalmatlansági indítvány útján fel-
oszlatott kormány – a Koszovói Demokratikus Párt (Partia Demokratike e Kosovës, 
PDK) és az LDK koalíciója – pedig előre hozott választások kiírásával próbált meg-
oldást találni a kialakult helyzetre és a parlamenti munka visszaállítására.

A 2017-es parlamenti választásokat koalíciókötések előzték meg. Így alakult meg 
a PAN koalíció, amely a köztudatban „háborús szárny” vagy „háborús koalíció” néven 
vált ismertté. Ennek Az elnevezés oka, hogy az együttműködésben három, az egyko-
ri Koszovói Felszabadítási Hadsereg (Ushtria Çlirimtare e Kosovës, UÇK) vezetői köré 
szerveződött párt tömörült: a koszovói politikai életet 2008 óta meghatározó PDK, a 
Ramush Haradinaj vezette Szövetség Koszovó Jövőjéért (Aleanca për Ardhmërinë 
e Kosovës, AAK) és a Koszovói Kezdeményezés (NISMA Social Demokrate, 
NISMA). A PDK korábbi partnere, az LDK két kisebb párttal – az Alternatívával 
és a Koszovói Új Szövetséggel (Aleanca Kosova e Re, AKR) – lépett koalícióra. 
A baloldali-nacionalista Önrendelkezés (Lëvizja Vetëvendosje) önállóan indult a 
választásokon.

A 2017. június 11-ei választásokat a PAN koalíció nyerte Haradinaj vezetésével, 
így a politikus másodszorra is Koszovó kormányfője lett. Az Önrendelkezés immá-
ron a legerősebb ellenzéki párttá lépett elő, leszorítva az Isa Mustafa egykori 
miniszterelnök által vezetett LDK-t. A koszovói szerb politikai színteret tovább-
ra is az Aleksandar Vučić szerb államfőhöz és a Szerb Haladó Párthoz (Srpska 
Napredna Stranka) kötődő Szerb Lista (Srpska Lista) határozza meg. A győz-
tes koalíció önmagában azonban kevésnek bizonyult a kormányalakításhoz 
szükséges 61 mandátum biztosításához. A három hónapos politikai válsággal 
létrejött kormány az AKR átállásának és a Szerb Lista támogatásának köszön-
hetően alakult meg 2017. szeptember 11-én: az AKR vezetője, Behgjet Pacolli 
üzletember megkapta a külügyminiszteri pozíciót, míg a Szerb Lista ígéretet 
kapott a ZSO mielőbbi létrehozására. A számos kompromisszumra és ígéretre 
épülő Haradinaj-kormánynak olyan témákban kellett előrelépést elérnie, mint 
a vízumliberalizáció, a Montenegróval kötött határmegállapodás ratifikálása, a 
Koszovói Biztonsági Erők (Kosovo Security Force, KSF) hadsereggé alakítása, 
valamint a Belgrád–Pristina-dialógus folytatása.

https://balkaninsight.com/2017/06/11/kosovo-citizens-to-decide-on-new-government-06-09-2017/
https://kosovotwopointzero.com/en/understanding-kosovos-special-court/
https://kosovotwopointzero.com/en/how-did-kosovo-end-up-with-so-many-veterans/
https://balkaninsight.com/2017/06/09/political-ambition-trumps-party-rivalries-in-kosovo-06-09-2017/
https://www.euractiv.com/section/enlargement/news/kosovos-war-wing-coalition-wins-parliamentary-vote/
https://europeanwesternbalkans.com/2017/09/11/kosovo-gets-new-government-2/
https://prishtinainsight.com/akr-makes-deal-pan-coalition/
https://www.aldeparty.eu/news/akr-takes-ministerial-roles-new-government-formed-kosovo
https://kosovotwopointzero.com/en/unpacking-the-association/
https://kosovotwopointzero.com/en/unpacking-the-association/
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A MÁSODIK HARADINAJ-KORMÁNY: A MONTENEGRÓI 
HATÁRMEGÁLLAPODÁSTÓL A BÜNTETŐVÁMOKIG

H aradinaj már a 2017-es választási kampányban az Európai Unióval való 
vízumliberalizációt helyezte a középpontba. Kampányvideójában többek 
között ígéretet tett arra, hogy a választások utáni 90 napon belül megvaló-

sítja e célt. A miniszterelnök emiatt kiemelt ügyként kezelte a montenegrói–koszo-
vói határszakasz megállapításáról szóló 2015-ös bécsi megállapodás ratifikálá-
sát. Ezt ugyanis az EU sokáig a vízumliberalizáció útjában álló utolsó feltételként 
szabta. A jelentős politikai vitát elindító ratifikációs törvénytervezetet az ellenzék, 
köztük az Önrendelkezés is elutasította; szerintünk Koszovó a megállapodással 
jogtalanul veszítene saját területéből körülbelül 80 négyzetkilométert. A vitás ha-
tárterületek kivizsgálására létrehozott vegyes bizottság felállítása után a koszo-
vói törvényhozás végül 2018. március 21-én fogadta el a törvényt. A vízumlibera-
lizációt azonban ez sem hozta el Koszovó számára, az a mai napig várat magára.

A Koszovói Biztonsági Erők hadsereggé alakításának ügye – hasonlóan a 
határmegállapodáshoz – szintén megosztotta a koszovói politikát. A parlament 
2018. december 14-én fogadta el azt a három törvénymódosítást, amely megvál-
toztatja, egyben pedig kiterjeszti a könnyű fegyverzetű egyenruhásokból álló bizton-
sági erők mandátumát. A KSF jogkörének módosításával a parlament elkerülte az 
alkotmánymódosítás szükségességét. A hadsereg létrehozásához ugyanis a tör-
vényhozás kétharmados támogatásán kívül a kisebbségi képviselők kétharmadának 
jóváhagyása is szükségeltetik (ún. kettős többség); ez pedig a koszovói szerb politi-
kusok támogatása nélkül nem lett volna kivitelezhető. A koszovói államiság megerő-
sítését szolgáló lépést Goran Rakić, a Szerb Lista elnöke és Vučić is veszélyesnek ne-
vezte a regionális biztonságra való tekintettel. A KSF átalakítása a nyugati partnerek 
között is törést okozott: amíg Nagy-Britannia, Németország és ekkor már az USA is 
helyeselte a lépést, addig Jens Stoltenberg, a NATO főtitkára és Federica Mogherini, 
az EU közös kül- és biztonságpolitikai főképviselője is az alkotmánymódosítás útján 
történő hadsereg-létrehozás mellett érveltek.

Koszovó államiságának megerősítése továbbra is prioritása volt a koszovói ve-
zetésnek. A Haradinaj-kormány alatt Koszovót két ENSZ-tagállam – Madagaszkár 
és Barbados – ismerte el. Ezzel párhuzamosan azonban több mint tíz közép-ame-
rikai és afrikai ország vonta vissza az állam elismerését. Ez beleillik Belgrád azon 
nemzetközi „kampányába”, amelynek célja a Koszovót elismerő ENSZ-tagállamok 
számának száz alá csökkentése. A koszovói külügyi apparátust és Pacolli külügymi-
nisztert ezek hatására pedig éles kritika érte: elhanyagolták a kétoldalú kapcsolatok 
elmélyítését azon országokkal, amelyek már elismerték az ország függetlenségét. 

A kormány nemcsak az államelismerések, hanem a nemzetközi intézményekbe 
való betagozódás kapcsán is kudarcokat könyvelhetett el. Az Interpol Közgyűlé-
se 2018. november 20-án harmadik alkalommal utasította el Koszovó felvételi kérel-
mét. A szervezet tagfelvételi eljárásrendje szerint az Interpol tagjainak kétharmados 
támogatása kell új tag felvételéhez. Nebojša Stefanović szerb belügyminiszer 

https://www.facebook.com/watch/?v=575748835882868
https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2014-2019/hahn/announcements/joint-statement-ratification-border-demarcation-agreement-between-kosovo-and-montenegro_en
https://balkaninsight.com/2018/02/16/kosovo-and-montenegro-with-a-joint-statement-on-border-demarcation-02-16-2018/
https://balkaninsight.com/2018/03/21/xx-kosovo-parliament-approves-montenegro-border-deal-03-21-2018/
https://www.nytimes.com/2018/12/14/world/europe/kosovo-army-serbia-nato.html
https://www.reuters.com/article/us-kosovo-army/kosovo-votes-to-create-national-army-over-serb-objections-idUSKCN1MS26O
https://balkaninsight.com/2018/10/18/kosovo-approves-the-draft-laws-on-ksf-transformation-10-18-2018/
https://balkaninsight.com/2018/12/14/kosovo-votes-ksf-transformation-into-army-12-14-2018/
https://europeanwesternbalkans.com/2018/12/14/nato-usa-reactions-adoption-laws-concerning-kosovo-armed-forces/
https://europeanwesternbalkans.com/2018/12/14/nato-usa-reactions-adoption-laws-concerning-kosovo-armed-forces/
https://euobserver.com/foreign/143720
https://www.rferl.org/a/nato-chief-warns-kosovo-over-ill-timed-army-plans/29639529.html
https://www.bbc.com/news/world-europe-46551471
https://prishtinainsight.com/madagascar-recognizes-kosovo/
https://balkaneu.com/barbados-recognizes-kosovos-independence/
https://www.euractiv.com/section/enlargement/news/15-countries-and-counting-revoke-recognition-of-kosovo-serbia-says/
https://www.rferl.org/a/kosovo-fails-for-third-time-to-win-interpol-membership/29610709.html
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véleménye szerint az ENSZ BT 1244-es határozatának megsértése lenne Koszo-
vó csatlakozása. A koszovói kormány, válaszként Belgrád politikájára, november 
6-án először tíz-, majd november 21-én százszázalékos büntetővámokat vetett ki 
a szerbiai és bosznia-hercegovinai árukra. A vámok kivetésével pedig a Belgrád–
Pristina-kapcsolatrendszer új szakaszba lépett.

BELGRÁD–PRISTINA-PÁRBESZÉD: 
BÜNTETŐVÁMOK ÉS TERÜLETMÓDOSÍTÁSI ÖTLETEK

A büntetővámok kivetése a nemzetközi közösség nemtetszését váltotta 
ki. Haradinaj indoklása szerint Szerbia és a boszniai Szerb Köztársaság 
(Republika Srpska) Koszovóval szembeni bánásmódja és politikai akciói idéz-

ték elő a lépést. Mogherini a lépés visszavonására szólította fel a kormányt. A főképvi-
selő figyelmeztetett továbbá, hogy Koszovónak eleget kell tennie a Közép-európai Sza-
badkereskedelmi Megállapodásban (Central European Free Trade Agreement, CEFTA) 
vállalt kötelezettségeinek is. A büntetővámok külpolitikai jelentőségét az is megmutat-
ja, hogy ez volt az első eset, amikor Washington és Pristina jelentősebb nézeteltérés-
be kerültek: az USA a büntetővámok azonnali visszavonását kérte annak érdekében, 
hogy a Szerbiával folytatott dialógus folytatódhasson. A büntetővámok belpolitikai 
következményeként lemondott a négy észak-koszovói szerb polgármester, a kérdés-
kör pedig a kormánykoalíciót is megosztotta. A miniszterelnök és az AAK támogatja 
azok fenntartását egészen addig, amíg Szerbia el nem ismeri Koszovó függetlensé-
gét. Ezzel szemben Haradinaj koalíciós partnerei – Kadri Veseli házelnök és a PDK 
vezetője, valamint Fatmir Limaj miniszterelnök-helyettes – azok eltörlése mellett 
foglaltak állást. Veseli a vámok 120 napra való felfüggesztését javasolta kompro-
misszumos megoldásként. Ezek mellett Hashim Thaçi koszovói államfő, valamint az 
ellenzéki LDK és Önrendelkezés is a büntetővámokkal szemben foglalt állást.

Szerbia és Koszovó kapcsolatát a büntetővámok így újabb mélypontra helyez-
ték. A dialógus során 2015 augusztusában létrejött megállapodásokat – köztük 
a ZSO felállítását – emiatt pedig továbbra sem hajtották végre, a magas szintű 
találkozók pedig teljes mértékben megakadtak. Ezen a helyzeten kívánt „javíta-
ni” a koszovói és szerb államfők területmódosítási javaslata. A 2018 végén újra 
napvilágot látott ötlet alapján az észak-koszovói, többségében szerbek lakta négy 
járás – Észak-Mitrovica (Severna Mitrovica), Leposavić, Zubin Potok és Zvečan – 
Szerbiához, míg a délszerb, többségében albánlakta Presevó-völgy Koszovóhoz 
kerülne. Haradinaj, valamint a legtöbb ellenzéki párt elfogadhatatlannak tartja a 
területmódosítással együtt járó megállapodás létrejöttét. Továbbá a társadalom 
túlnyomó része úgy véli, hogy Koszovó területi integritását nem szabad felál-
dozni egy esetleges egyezmény létrehozása érdekében. A nemzetközi közösség 
részéről Németország folyamatosan ellenzi a hasonló ötleteket, míg az USA 
nem zárna ki egy hasonló megoldást. Haradinaj pedig többször nemtetszésének 
adott hangot, amiért Mogherini nem ítélte el a területmódosítás ötletét.

http://www.mfa.gov.rs/en/press-service/statements/18916-serbian-deputy-prime-ministers-ivica-dacic-and-nebojsa-stefanovic-discussed-further-activities-to-prevent-so-called-kosovo-from-joining-interpol
https://www.rferl.org/a/kosovo-slaps-tariffs-on-serbia-bosnia-for-lack-of-recognition-savage-acts/29586193.html
https://balkaninsight.com/2018/11/21/kosovo-hikes-customs-tax-to-serbia-and-bosnia-products-11-21-2018/
https://balkaninsight.com/2018/11/22/serbian-kosovo-media-wage-war-over-tax-hike-11-22-2018/
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/54242/statement-federica-mogherini-kosovo-government-decision-taxing-goods-serbia-and-bosnia-and_en
https://balkaninsight.com/2019/02/15/tariff-threatens-kosovos-most-important-alliance/
https://balkaninsight.com/2019/02/15/tariff-threatens-kosovos-most-important-alliance/
https://balkaninsight.com/2018/11/27/serbian-mayors-in-kosovo-to-resign-11-27-2018/
https://www.euractiv.com/section/enlargement/news/kosovo-to-keep-tariffs-until-serbia-grants-recognition-insists-pm/
https://www.rtklive.com/en/news-single.php?ID=13345
https://www.rferl.org/a/thaci-urges-kosovo-s-lawmakers-to-consider-western-ties-when-talking-tariffs/29746136.html
https://europeanwesternbalkans.com/2019/10/02/decision-on-tariffs-the-first-big-test-after-the-election-in-kosovo/
https://www.theguardian.com/world/2018/sep/03/us-backed-kosovo-land-swap-border-plan-under-fire-from-all-sides
https://www.ndi.org/sites/default/files/NDI%20Kosovo%20Public%20Opinion%20Poll%202019.pdf
https://www.ndi.org/sites/default/files/NDI%20Kosovo%20Public%20Opinion%20Poll%202019.pdf
https://www.theguardian.com/world/2018/sep/03/us-backed-kosovo-land-swap-border-plan-under-fire-from-all-sides
https://europeanwesternbalkans.com/2019/03/13/haradinaj-mogherini-dialogue-derailed-long-tariffs-introduced/
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A kormánykoalíció, valamint az államfő eltérő álláspontja negatívan befolyá-
solja Koszovó tárgyalási képességeit. Thaçi javaslata a határok módosításáról 
(vagy ahogyan az államfő fogalmazott: „történelmi korrekciójáról” vagy „terü-
leti kiigazításáról”), valamint a Haradinaj által kivetett büntetővámok megosz-
tották a politikai vezetőket. Ennek következtében nem tudtak Belgráddal és a 
nemzetközi partnerekkel szemben egységes frontot képviselni, a PAN koalíció 
kétéves politikai tevékenységét pedig nem túl kedvezően ítélhetjük meg. Ugyan 
Montenegróval sikerült rendeznie kapcsolatrendszerét, de jelentősebb előrelé-
pést nem tudott az EU vagy a vízumliberalizáció irányába tenni. Ezenkívül a 
Belgrád–Pristina-dialógus elakadt, a büntetővámokkal pedig újabb mélypontot 
ért el a normalizálás folyamata. 

A 2019-ES ELŐREHOZOTT 
PARLAMENTI VÁLASZTÁSOK

A külpolitikai problémákat, valamint a koalíciós partnerek közötti ellenté-
tek kiéleződését törte meg Haradinaj július 19-ei lemondása. A lemon-
dás oka, hogy a koszovói háború ideje alatt az UÇK által elkövetett há-

borús bűnöket vizsgáló Különleges Törvényszék és Különleges Ügyészség 
kihallgatásra idézte be a kormányfőt. Érdemes megjegyezni, hogy első mi-
niszterelnökségének is lemondása vetett véget: 2005-ben a hágai Nemzetkö-
zi Törvényszék beidézése miatt kényszerült elhagyni pozícióját száz nap után; 
2008-ban és 2012-ben azonban első- és másodfokon is felmentették az ellene 
felhozott vádak alól.

2017-tel ellentétben most nem léptek választás előtti koalícióra egymással 
a meghatározó politikai pártok. A „háborús szárny” esetében ezt Haradinaj 
és a PDK közötti nézeteltérés okozta a büntetővámok sorsát és az esetleges 
területmódosítást illetően. A lemondott kormányfő választási szlogenje – „100% 
Koszovó” – azt is sugallta: újraválasztása esetén nem tervezi a büntetővámok visz-
szavonását. A két legnagyobb ellenzéki párt, az Önrendelkezés és az LDK ugyan 
folytattak tárgyalásokat, de nem tudtak megegyezni a koalíciót képviselő minisz-
terelnök-jelölt személyéről. Emiatt pedig jelentősen több párt képviseltette 
magát, ami még kiszámíthatatlanabbá tette a választások kimenetelét.

A közvélemény-kutatások is szoros versenyt prognosztizáltak. A Kosovo 
Democratic Institute szeptemberi mérése az LDK-t hozta ki győztesként (23,8 szá-
zalékkal), amit a PDK (18,4 százalék) és az Önrendelkezés (17,6 százalék) kö-
vetett. Ezzel szemben a SYRI közvélemény-kutatása már az Önrendelkezést 
jósolta második helyezettnek.

A választás kimenetele még az előrejelzéseknél is szorosabb lett. A 44,56 szá-
zalékos részvétel mellett a szavazatok 26,2 százalékát az Önrendelkezés, míg 
24,5 százalékát az LDK szerezte meg. A két ellenzéki pártot követik az egykori 
PAN koalíció tagjai: a PDK 21,2, míg a Haradinaj vezette AAK a szavazatok 

https://www.cbc.ca/news/world/kosovo-serbia-land-dispute-1.5038686
https://www.koha.net/arberi/174939/haradinaj-jep-doreheqje-ftohet-nga-specialja/
https://www.rferl.org/a/1057856.html
http://www.icty.org/en/case/haradinaj
https://kossev.info/emergence-of-vigilantes-on-the-kosovo-political-scene/
https://kossev.info/emergence-of-vigilantes-on-the-kosovo-political-scene/
https://balkaneu.com/kosovo-opinion-polls-give-the-opposition-a-victory-in-the-elections/
https://europeelects.eu/2019/10/03/kosovan-elections-fractured-alliances-cast-long-political-shadows/
https://www.dropbox.com/sh/w5bnotc1dygppss/AAAS6-4pLEqzgQCqPtsB7Hq_a?dl=0&preview=2.Rezultatet+sipas+subjekteve+politike.pdf
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11,5 százalékát szerezte meg. A Szerb Lista a koszovói szerbeknek fenntar-
tott tíz mandátum mindegyikét megnyerte, amit Vučić történelmi győzelem-
ként jellemzett. Az előre hozott választásokkal kialakulófélben lévő politikai 
realitás számos kérdést felvet: sikerül-e koalícióra lépnie a két legtöbb sza-
vazatot kapott pártnak, illetve mi lesz a büntetővámok és a Belgrád–Pristina-
dialógus sorsa.

KOSZOVÓI POLITIKA A VÁLASZTÁSOK UTÁN

A 2019-es választás több szempontól is jelzésértékű az előző kormány párt-
jainak. A 2008 óta hatalmon lévő PDK ellenzékbe szorulásával a párt és 
Thaçi befolyása is csökkenni fog. Az AAK és Haradinaj leszereplése pedig 

egyértelmű üzenetet hordoz: a belső reformok elmaradását, valamint azt, hogy 
a vízumliberalizáció továbbra is csak ígéret maradt, valószínűleg megelégedte 
a társadalom. A megoldandó problémák köre – magas munkanélküliség, kor-
rupció, egészségügyi és oktatási problémák – azonban kihívást jelent majd az 
eddigi ellenzéki pártok számára is. Az Önrendelkezésnek különösen nehéz lesz 
a feladata: a párt most először lesz a kormány tagja, így a társadalom elvárása 
magas az alakulattal szemben. A megfelelő koalíciós partnerek megtalálása 
pedig épp olyan fontos, mint a fennálló problémák kezelése.

Albin Kurti, az Önrendelkezés miniszterelnök-jelöltje már a kampány során 
kijelentette, hogy a jobbközép LDK-val kíván koalícióra lépni. A két párt együtt-
működése egy új formáció lehet annak ellenére, hogy a 2017-es választásokat 
megelőzően a két alakulat már folytatott koalíciós tárgyalásokat, a koszovói–
montenegrói határmegállapodás kapcsán eltérő nézeteik azonban akkor meg-
akadályozták a szövetségkötést. A jelenlegi helyzetben viszont a legkisebb 
közös többszörös hozhatja össze őket. Mindkét párt már a választások előtt 
elvetette a PDK-val való együttműködést, valamint a büntetővámokról és a Bel-
grád–Pristina-párbeszéd folytatásáról is hasonló nézeteket vallanak, valamint 
egyikük sem támogatja a határmódosítás ötletét. Az Önrendelkezés és az LDK 
koalícióra lépésével meglenne a kormányalakításhoz szükséges abszolút többség. 
Ez a kormány stabilitásának szempontjából jó jel lehet: az előző ciklusban 
ugyanis azt tapasztalhattuk, hogy minél több párt részese a kormánykoalíció-
nak, annál nagyobb az esélye a nézeteltérésekből fakadó válságoknak. 

Az Önrendelkezés és a felálló új kormány kapcsán az egyik fő kérdés a Szerb 
Listával való együttműködési hajlandóság. Kurti ugyanis azt hangsúlyozta, 
hogy csak olyan koszovói szerb politikusokkal kíván együttműködni, akik nem 
kötődnek Belgrádhoz, és elismerik Koszovó önállóságát. A Belgrád–Pristina-
kapcsolatrendszerben pedig a Szerb Lista hiánya problémás lehet. Így a fel-
álló új kormánynak a belpolitikai színtér mellett a külpolitikában, elsősorban 
Szerbia számára is megfelelőnek kell lennie; anélkül Pristina nem lesz képes 
újraindítani a normalizálás folyamatát.

http://rs.n1info.com/English/NEWS/a532266/Serb-List-wins-in-the-north-three-Albanian-parties-say-they-win-in-the-rest-of-Kosovo.html
http://rs.n1info.com/English/NEWS/a532266/Serb-List-wins-in-the-north-three-Albanian-parties-say-they-win-in-the-rest-of-Kosovo.html
https://www.kosovo-online.com/izbori-2019/kurti-sutra-razgovaramo-sa-dsk-7-10-2019
https://balkaninsight.com/2017/08/28/past-burdening-kosovo-wannabe-gov-t-partners-08-28-2017/
https://europeanwesternbalkans.com/2019/10/02/decision-on-tariffs-the-first-big-test-after-the-election-in-kosovo/
https://kossev.info/kurti-za-n1-hocu-srbe-u-vladi-ali-ne-srpsku-listu-koja-nije-stranka-vec-drzava/


E-2019/53.

9

KKI
E L E M Z É S E K

Új korszak a koszovói politikában?

MIT HOZ A JÖVŐ 
A BELGRÁD–PRISTINA-KAPCSOLATRENDSZERBEN?

A dialógus sorsa prioritást jelent a nemzetközi közösség számára. Ennek 
kapcsán pedig már most két kérdés merül fel: újraindulhat-e a párbeszéd 
a Szerb Lista kormányban való jelenléte nélkül, illetve milyen lesz az 

Önrendelkezés és a miniszterelnök-jelölt viszonya Belgráddal.
Kurti kijelentése a Szerb Listával való együttműködés elvetéséről Szerbia szá-

mára azt az üzenetet hordozhatja, hogy a koszovói szerbek érdekeit nem képvise-
lik a koszovói kormányban. A koszovói alkotmány 96. cikkének értelmében, ha a 
kormány 12 vagy több miniszterrel rendelkezik, akkor legalább egy miniszternek 
a koszovói szerb kisebbségből kell kikerülnie. Ez ugyan lehetővé teszi azt, hogy 
ne a Szerb Lista képviselője váljon kormánytaggá, de a kinevezéshez az adott ki-
sebbségi csoportot képviselő pártok – ebben az esetben a Szerb Lista – formális 
jóváhagyása szükségeltetik. Úgy tűnik, hogy a Belgrád-közeli koszovói szerb párt-
tal való együttműködés így megkerülhetetlen Kurti számára.

A miniszterelnök-jelölt kapcsolata Szerbiával és a nemzetközi közösséggel szin-
tén kétségbe vonja a jövőbeli kooperációt. Kurti és pártja a közelmúltig ugyanis 
ellenezte a dialógust: Belgrád helyett a koszovói szerb vezetőkkel kívánt tárgyalni. 
A nemzetközi jelenlét elutasítása mellett nyíltan hirdette az Albániával való egye-
sülést mint elérendő célt. Ezen nézeteit azonban a választási kampány során 
mérsékelte: szigorú keretszabályok mellett tárgyalna Belgráddal, nem engedné, 
hogy belpolitikai feltételekhez/témákhoz kössék a párbeszédet, valamint az 
EU kül- és biztonságpolitikai főképviselőjével is együttműködne. A dialógus kere-
tében hozott egyezményeket pedig átvizsgáltatná annak érdekében, hogy megbi-
zonyosodjanak végrehajtásuk megfelelő módjáról. A miniszterelnök-jelölt nyilat-
kozata alapján pedig a büntetővámok helyét az egyenlőség elve venné át. Ennek 
értelmében ugyanazon korlátozásokat vezetné be a koszovói fél, mint amiket 
Szerbia tart jelenleg érvényben. A koszovói államfő ötletét (a területmódosítás-
sal létrejövő megállapodást) pedig az LDK-hoz hasonlóan elveti. Ezek ellenére 
azonban nem biztos, hogy Szerbia és a nemzetközi szereplők pozitívan fognak 
Kurti személyéhez viszonyulni. Ebből a szempontól pedig az LDK-val való koalí-
ciója képes lehet moderálni az Önrendelkezést: Isa Mustafa, valamint a jelenlegi 
választási kampányban az LDK miniszterelnök-jelölje, Vjosa Osmani nemzetkö-
zileg és Belgrádban is elismert politikusok.

Nem utolsósorban az új kormánynak tanulnia kell a múlt hibáiból. A Szerbiával 
való tárgyalások során a kormánykoalíción belüli egységes álláspont képviselete  
szükségszerű, amihez a Thaçival való együttműködés elengedhetetlen. Itt pedig 
újra az eltérő érdekek ütköznek: amíg az államfő és Kurti is elveti a büntetővá-
mokat, egy esetleges területmódosítással létrejövő megállapodás ötletének tá-
mogatásában már nincs konszenzus a felek között. A koszovói érdek nemzetközi 
képviselete pedig az egységes álláspont hiányában nem valósulhat meg; az csu-
pán Belgrád számára lenne kedvező. Ezen kívánatos feltételek megléte azonban 

http://www.kryeministri-ks.net/repository/docs/Constitution1Kosovo.pdf
https://www.theguardian.com/commentisfree/2017/jun/12/kosovo-leftist-party-social-justice-vetevendosje
https://www.rferl.org/a/kosovo-elections-watershed-key-takeaways/30204385.html
https://www.rferl.org/a/kosovo-elections-watershed-key-takeaways/30204385.html
https://europeanwesternbalkans.com/2019/10/07/kosovo-election-incumbents-defeated-dialogue-with-belgrade-to-be-resumed/?fbclid=IwAR0-i7sUAt2uwy8zOfx6rKSpt1XVUS0WQyjj-roqtCDpaUrsLswaOyTGWiY
https://www.gazetaexpress.com/kurti-says-he-will-take-serbs-in-his-government-except-srpska-list/
http://hr.n1info.com/English/NEWS/a449950/Kosovo-s-Kurti-says-he-does-not-want-to-see-tariffs-revoked.html
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még nem garancia semmire: a büntetővámok eltörlése például nem feltétlenül 
jelentené azt, hogy a szerb kormány felhagy a Koszovó elismerésének visszavo-
nására, valamint nemzetközi intézményekbe való integrációjának megakadályo-
zására irányuló kampányával. Ennek ellenére a vámok sorsa (és így a dialógus 
újraindítása) feltételezhetően az új koszovói kormány külpolitikájának közép-
pontjában marad; ezt akár az EU és az USA nyomásgyakorlása is megerősítheti.

Washington nagyobb figyelme löketet adhat a tárgyalásoknak, amit Matthew 
Palmer nyugat-balkáni különmegbízott és Richard Grenell, a Szerbia és Koszovó 
közötti tárgyalások különmegbízottjának kinevezése is alátámaszt. A területcse-
re ötlete azonban az USA megnövekedett szerepvállalásával nem biztos, hogy 
véglegesen lekerült a napirendről. Azzal pedig, hogy Koszovó legnagyobb nyuga-
ti partnere egy olyan ötletet tart életben, amit a kormány és a társadalom túlnyo-
mó többsége sem részesít előnyben, jelentős kihívást állíthat Pristina elé. Ettől 
függetlenül azonban valószínűsíthető, hogy a dialógus a közeljövőben – a szerbiai 
2020-as parlamenti választások után – új lendületet kap. A nemzetközi közös-
ség nyomásgyakorlása mellett a koszovói és a szerb fél sem engedheti meg, 
hogy továbbra is fennmaradjanak a büntetővámok, ezáltal pedig ne folytatód-
jon a Belgrád–Pristina-párbeszéd.

KONKLÚZIÓ

A 2019-es parlamenti választások feltételezhetően új korszakot nyitnak a ko-
szovói politikában. A politikai életet több mint tíz éve meghatározó PDK és a 
„háborús szárny” ellenzékbe kerülésével az Önrendelkezés először alakíthat 

kormányt. Ennek következtében egyelőre nem tudjuk pontosan, hogy milyen lépé-
sekre számíthatunk az új vezetés, különösen pedig Kurti részéről.

Az Önrendelkezés és Kurti előtt azonban megannyi nyitott kérdés áll. A kampány-
ban tett ígéreteik – elszámoltatás, egészségügyi és oktatási reformok, valamint 
a korrupció visszaszorítása – teljesítése mellett a külpolitikában is ügyesen kell 
manőverezniük. Megfelelő partnernek kell bizonyulniuk Szerbia és a nemzetközi 
közösség (elsősorban az EU és USA) irányába is annak érdekében, hogy a 
Belgrád–Pristina-párbeszéd folytatódhasson. 

A legnagyobb kihívást az érdekek közös és megfelelő képviselete fogja jelenteni. 
A felálló kormánynak ugyanis együtt kell működnie a sokszor eltérő álláspontot 
képviselő államfővel; ennek hiányában a jövőben sem fog sikerülni az előrehala-
dás. Kurti egyelőre a Szerbiával és a nemzetközi közösséggel való együttműködést 
hangoztatta, de elképzelhető, hogy a kooperáció – különösen Belgráddal – teljesen 
más keretek között és retorikával fog zajlani. A koszovói kérdés ügyében – a meg-
növekedett amerikai érdeklődés dacára – sem várható jelentősebb előrelépés. 
A dialógus nagy valószínűséggel folytatódik, de egyik oldalról sem lesz érdemi aka-
rat egy hosszú távú megoldás kidolgozására.

https://www.rferl.org/a/washington-names-matthew-palmer-as-special-envoy-to-western-balkans/30139136.html
https://www.rferl.org/a/washington-names-matthew-palmer-as-special-envoy-to-western-balkans/30139136.html
https://www.politico.eu/article/trump-names-ric-grenell-his-special-envoy-for-serbia-and-kosovo/
https://www.serbianmonitor.com/en/vucic-elections-in-late-march-or-early-april-2020-the-toughest-elections-yet/
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