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Mostar, a boszniai horvátok kulturális, politikai központja. A három nép együttélése egyre több kérdőjelet vet fel

→ A daytoni békeszer-
ződés a boszniai hábo-
rút lezáró egyezmény 
volt, amely egyrészt a 
békekötést, valamint 
Bosznia-Hercegovina 
megalapítását, a határok 
elismerését és a mene-
kültek elhelyezését fog-
lalja magában, másrészt 
az államszervezet felépí-
tését és az alkotmányt is 
ebben határozták meg.
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Az ENSZ Biztonsági Tanácsa 
egyhangú szavazással meg-
hosszabbította az EU boszniai 
misszióját, így maradt a 600 
fős alakulat a balkáni or-
szágban. Közben a boszniai 
szerbek vezetője feszegeti a 
határokat, és már az önálló 
hadsereg felállítását is tervbe 
vette. Újra meggyullad a lőpo-
ros hordó?

→ SAMU TAMÁS GERGŐ

A missziót úgy volt hajlandó 
megszavazni az orosz és kí-
nai képviselő, hogy a nem-

zetközi főképviselőre való utalás 
kimaradt az előterjesztésből, így 
Christian Schmidt a jelentését 
sem adhatta elő az ENSZ Bizton-
sági Tanácsának. Oroszország és 
Kína ugyanis a daytoni békeszer-
ződés 1995-ös megkötése óta nem 
ismeri el a nemzetközi főképvise-
lői hivatalt. Korábban is tettek lé-
péseket a hivatal megszüntetésére 
vagy jogköreinek korlátozására. A 
mostani kompromisszumba azért 
egyeztek bele a nyugati BT-tagok, 
mert a misszió így legalább tovább 
folytatódhatott, még ha Christian 
Schmidt be sem mutathatta jelen-
tését. Ebben különben azzal vá-
dolja Milorad Dodik boszniai szerb 
elnököt, hogy előkészíti a Boszniai 
Szerb Köztársaság elszakadását. A 
jelentés szerint a szerbek kivonul-
nak Bosznia-Hercegovina szövet-
ségi intézményeiből, valamint a 
hadseregből, az igazságügyi testü-
letekből és az adózási rendszerből.

A boszniai szerb elnök mindig 
is napirenden tartotta, hogy az ál-
tala vezetett területek függetlenné 

akarnak válni, ugyanis etnikailag 
a szomszédos Szerbiához tartoz-
nak, és Bosznia-Hercegovinában 
nem tudják érvényesíteni akara-
tukat a bosnyák és horvát többség 
miatt. Azonban a horvátok sem 
elégedettek az ország politikai 
helyzetével, és rendre konfl ik-
tus alakul ki köztük, valamint 
a bosnyák többség között. Nem 
csak politikai szinten van ilyen 
konfl iktus, hiszen a horvát terüle-
teken gyakran nem is a boszniai 
valutát – a konvertibilis márkát –

hanem a horvát kunát használják 
a hétköznapokban.

A daytoni békeszerződés a 
boszniai háborút lezáró egyez-
mény volt, amely egyrészt a 
békekötést, valamint Bosz-
nia-Hercegovina megalapítását, 
a határok elismerését és a mene-
kültek elhelyezését foglalja ma-
gában, másrészt az államszerve-
zet felépítését és az alkotmányt 
is ebben határozták meg. Az 
államnak közös elnöksége, köz-
ponti bankja és kormánya van. 

Az elnökségnek egy-egy bos-
nyák, horvát és szerb tagja van, 
akik évente váltják egymást. Az 
államnak tagja a Bosznia-Her-
cegovina Föderáció, amely főleg 
a bosnyák és horvát nemzetiségű 
területeket foglalja magába,
a Boszniai Szerb Köztársaság, 
amely nevének megfelelően is 
szerb állam, valamint a Brcko 
Körzet (stratégiai jelentőségénél 
fogva külön jogállású terület).

A bosnyákok és horvátok már 
tiltakoztak a szerb önállósodási 
törekvés ellen, a Boszniai Szerb 
Köztársaság nemzetközi szinten 
sem számíthat sok támogatóra. 
Mert hiába létezik a nemzetek 
önrendelkezési joga, Koszovó pél-
dája mutatta meg: erős nemzet-
közi támogatás nélkül e jog csak 
lehetőség, de érvényesíteni már 
nehéz.

Az utóbbi húsz évben csak 
Koszovó, Kelet-Timor és Dél-Szu-
dán tudott önállósodni egy má-
sik országból kiválva. Ráadásul 
Koszovót is csak az ENSZ-tagor-
szágok nagyjából fele ismeri el 
önálló államként. A Balkánon a 
szerbeknek kevés szövetségesük 
van, ők önálló államként ismer-
nék el a független Boszniai Szerb 
Köztársaságot. Rajtuk kívül még a 
legfontosabb támogató, Oroszor-
szág, valamint Kína sem menne 
el idáig. Utóbbi szívesen támogat 
olyan konfl iktust, amely ellenfe-
leit, így Európát és az Egyesült 

Államokat, valamint szövetsé-
gi rendszerüket destabilizálja. 
Oroszország pedig hagyományo-
san kiáll a szerbek mellett, azon-
ban nem biztos, hogy a befagyott 
konfl iktus következményeként 
létrejött államoknál – mint ami-
lyen Abházia, a Dnyeszter Menti 
Köztársaság, vagy éppen a ke-
let-ukrajnai államok – többre 
számíthatnak a boszniai szer-

bek. Nem beszélve arról, hogy 
Bosznia-Hercegovina másik két 
tagja, a bosnyák és horvát fél is 
azonnal fellépne egy önállósod-
ni akaró szerb állam ellen. Az 
Európai Unió nyilván ellenezné 
egy ilyen állam megszületését, 
hiszen nem érdeke, hogy az orosz 
és szerb irányt képviselve új állam 
jöjjön létre a Balkánon. Ráadásul 
boszniai missziójával éppen a 
konfl iktus kialakulásának meg-
előzése a célja.A világ vezető nagyhatalmainak a jelenlétében 1995-ben aláírt daytoni békeszerződés 




