
AKTUÁLIS 5Vásárhelyi Hírlap  2018. április 20–22., péntek–vasárnap

Miután a 90-es években a koszovói albánok önál-

lósodási törekvését a szerbek fegyverrel próbál-

ták megakadályozni, amerikai kezdeményezésre a 

NATO is beszállt a konfliktusba. Szerbia ekkor el-

veszítette az ellenőrzést déli tartománya felett, de 

alkotmánya szerint az ma is az állam része.

Európát a muszlimok a Bal-
kánon keresztül már a XIV. 
századtól kezdve próbál-

ják meghódítani. A történelem-
re úgy is tekinthetünk, hogy a ma 
Koszovónak nevezett Rigómezőn 
azóta is egymást követő csaták 
zajlanak. A Balkán középkori tör-
ténelmének sorsdöntő eseménye 
volt az első rigómezei csata 1389-
ben, amikor a szerbek vezette 
többnemzetiségű keresztény se-
regek megütköztek az Oszmán 
Birodalom hadaival.

A szerb nemzet bölcsője

A harc kimenetele, a csatá-
hoz kapcsolódó mondakör má-
ig fontos jelentőséggel bír a szerb 
nemzeti öntudat megértéséhez. 
A rigómezei csata, illetve an-
nak helyszíne a szerbeknek má-
ig együtt jelképezi a bukást, de az 
újjászületést és a reményt is. Ko-
szovót a szerbek nemzetük böl-
csőjének tekintik, amelyet több 
mint hatszáz éve próbálnak meg-
védelmezni a muszlim hódítók 
ellen. Többször elveszítették és 
többször visszahódították, míg-
nem a XX. század második felé-
ben a muszlim vallású albánok a 
kiemelkedően magas népszapo-
rulat miatt kerültek jelentős több-
ségbe, míg a szerbek a negatív de-
mográfiai trendek és a tömeges 
elvándorlás miatt alig maradtak.

A 90-es években az albánok 
önállósodási törekvését a szer-
bek már csak fegyverrel tudták 
volna megakadályozni. Meg is kí-
sérelték, de az Egyesült Államok 
kezdeményezésére a NATO is 
fegyveresen szállt be a konflik-
tusba. Szerbia ekkor kato nailag 

és közigazgatásilag is elveszí-
tette az ellenőrzést déli tartomá-
nya felett. Az ország alkotmánya 
azonban máig úgy tekint Rigóme-
zőre, mint az állam részére.

Sikertelen megoldáskeresés

A helyzet megoldhatatlannak 
tűnő kérdéseket vet fel: Orosz-
ország és Kína nem ismerte el a 
függetlenségét 2008-ban kikiáltó 
Koszovót államként, de az Euró-
pai Unió sem egységes a kérdés-
ben. Az EU 28 tagállama közül öt 
olyan ország van, amelynek ma-
gának is jelentős, autonómiára tö-
rekvő kisebbsége van, és nem is-
merte el Koszovó függetlenségét. 
Románia, Szlovákia, Spanyolor-
szág, Görögország és Ciprus má-
ig Szerbia déli tartományaként 
tekint rá.

Alekszandar Vucsics jelenle-
gi államfő az év elején azt mond-
ta, április elején egy mindenkinek 
elfogadható megoldási javaslat-
tal áll elő. Intenzív tárgyalásokba 
kezdett, az Amerikai Egyesült Ál-
lamok képviselői mellett más be-
folyásos politikusokkal tárgyalva 
próbált megoldást találni, egyelő-
re úgy tűnik, sikertelenül. Szerbi-
ának az EU-csatlakozás felgyor-
sítása miatt lenne minél gyor-
sabban szüksége egy olyan meg-
oldásra, amellyel a Pristinával 
fenntartott kapcsolatokat más 
mederbe lehetne terelni.Az elnök 
többször hangsúlyozta a koszovói 
vezetőkkel folytatott tárgyalások 
fontosságát, de arra is felhívta a 
figyelmet, hogy Pristina sorsáról 
nem Pristinában döntenek. Sokak 
számára nem kis meglepetésként 
ezt most a koszovói miniszterel-

nök is nyíltan elismerte. Ramush 
Haradinaj egy tévéinterjúban azt 
mondta, Koszovónak nincs való-
di külpolitikája, és azon orszá-
gok közé tartozik, amelyeket az 
Egyesült Államok irányít. Együtt-
működnek Brüsszellel és Berlin-
nel is, de külpolitikában Washing-
ton iránymutatása a mérvadó – fo-
galmazott. Vucsics erre reagál-
va azt mondta, Koszovóval ellen-
tétben Szerbia független külpoli-
tikát folytat, de tisztában van az-
zal, hogy Németország támoga-
tása nélkül Európában semmit 
sem lehet elérni. Ilyen körülmé-
nyek között nehezen elképzelhe-
tő, hogy a szerb elnök mégis tud 
majd olyan megoldást javasolni, 
amely mindenkinek elfogadható 
lenne. A közvélemény-kutatások 
szerint a szerbek elsöprő többsé-

ge ellenzi Koszovó bármilyen for-
mában történő elismerését.

Áruló, aki lemond Koszovóról

A szerb ellenzéki politikusok 
is olyan hangulatot próbálnak 
kelteni, hogy árulónak bélyegez-
zék, aki lemond Koszovóról. Vuk 
Jeremics, a Néppárt elnöke, ko-
rábbi külügyminiszter szerint 
Vucsics téves taktikát választott, 
amikor azzal próbál a nagyhatal-
mak kedvébe járni, hogy mindent 
odaad, amit csak kérnek. „Orosz-
ország ellenzi Szerbia NATO-
tagságát, ezt könnyű teljesíteni, 
mert a nép is ellenzi.

A németek termőföldet kér-
tek Vajdaságban, a franciák a 
belgrádi repülőteret, hát meg is 
kapták. Amerika viszont Koszo-

vó ENSZ-tagságának elismeré-
sét kéri, amit Jeremics szerint 
Vucsics szintén teljesítene, de eh-
hez nemcsak a népét, de Orosz-
országot is meg kellene győzni, 
hogy ne akadályozza meg Koszo-
vó ENSZ-tagságát. Ez most meg-
oldhatatlan feladatnak tűnik.

Az egykori külügyminiszter 
szerint Vucsics már rég odaígér-
te Koszovót Amerikának. Ha pe-
dig Amerikának valamit odaígér-
nek, azt az eszközökben nem vá-
logatva meg is szerzi magának. 
Jeremics szerint ezt Vucsicsnak 
nagyon jól kellene tudnia, hi-
szen kormánytag volt az 1999-es 
NATO-bombázások idején is.
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Ramush Haradinaj: Koszovó külpolitikáját az Egyesült Államok határozza meg

A megoldhatatlan rigómezei dilemma

Koszovó Szerbia része! – olvasható a szerb vonatszerelvényen

Klaus Johannis államfő még több amerikai katonát akar Romániában
Románia bátorítja az ameri-

kai hadsereg csapategységei-
nek növelését az ország terüle-
tén – jelentette ki csütörtökön 
Klaus Johannis államfő. Egy, a 
Cotroceni-palotában szervezett 
biztonságpolitikai szemináriu-
mon az elnök kifejtette: a Fekete-
tenger térsége, amely a NATO és 
EU keleti, illetve déli szomszéd-
ságának kereszteződésében ta-
lálható, sajátos biztonsági kihí-
vással szembesül, a „befagyott” 
és aktív regionális konfliktusok-
kal, új kibernetikai, hibrid és ter-
rorista fenyegetésekkel, illegális 
migrációval.

„Jelenleg az európai biztonsá-
got nyilvánvalóan fenyegeti a ke-

letről mutatkozó ellenséges ma-
gatartás is, hogy ne fogalmaz-
zak túlságosan konkrétan” – tet-
te hozzá a román államfő.

Ezen fenyegetésekre hivat-
kozva vélekedett úgy Johannis, 
hogy Romániának erősítenie kell 
szerepvállalását a NATO-ban, 
együttműködését stratégiai szö-
vetségeseivel, és ezen belül ki-
emelten is bátorítania kell az 
amerikai katonák – szövetsége-
si vagy kétoldalú keretek között 
szervezett – romániai hadgya-
korlatait. A bukaresti biztonsá-
gi szemináriumon a román elnök 
úgy vélekedett: a NATO előretolt 
jelenléte a Fekete-tenger térségé-
ben még nem érte el a szükséges 

szintet, az észak-atlanti szövet-
ségnek pedig a teljes keleti szár-
nyon, a balti térségtől a Feke-
te-tengerig egységes módon javí-
tania kell reakcióképességén és 
mobilitásán.

Johannis rámutatott, hogy Ro-
mánia a méltányos, közös teher-
vállalás alkalmazását támogat-
ja. Megjegyezte: Bukarest eleget 
tesz kötelezettségvállalásának, 
hogy a hazai össztermék (GDP) 
2 százalékának megfelelő ösz-
szeget fordít védelmi kiadásokra 
és ezen belül a NATO-ajánlások-
ban szereplő 20 százaléknál jóval 
többet, 33 százalékot költ katonai 
felszerelésekre, hadereje korsze-
rűsítésére. 

A román elnök a keletről érkező fenyegetésre hivatkozik
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