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Varga Imre

A balkani valsagkezeles
(tanuls6gok,kitoresipontok)

Az elmult 10-12ev balkanikonfliktusinakaIapveto
aka - egyebek mellett - a nemzeti-kerdesek: szerb ker-
des, alban kerdes stb. megoldatlansaga.

A nemzetkozi kozosseg eddig kovetett vaIsagkeze-
lesi strategiaja nem volt adekvat, ezert sikeres sem le-
hetett, ez hozzajarult a konfliktus elhuzodasahoz.

Az 1990-es evek kozepere a helyzet tarthatatlanna
valt, az USA, az EU levonta a tanulsagokat: megindult
a beketeremtes, a konfliktusok rendezesenek lassu fo-
lyamata.

1999-ben megsziiletett az egyelore egyetlen atfogo,
alapvetoen helyes iranyt kijelOlo valsagkezelesi es ki-
bontakozasi strategia: a Stabilitasi Paktum.

A tavlati celt, az euro-atlanti integraciot senki sem
kerdojelezi meg, a kelloen vonzo, ugyanakkor rovidta-
van meg nem realis minden szereplo szamara.

A terseget nem szabad, nem lehet magara hagyni,
atmeneti kezelesi modozatokat kell alka1mazni, olya-
nokat, mint pI. a "protektoratus". Ennek hosszu tavu
fenntartasa azonban veszelyeket is rejt magaban.

Fokozatossag, ttire1em, empatia, a helyi sajatossa-
gok figyelembe vetele, kiegyezes a helyi elitekkel,
ugyanakkorkovetkezetesseg,kello erely - ezek lehet-
nek a hasznos gyakorlati megoldasok a terseg integra-
lasaig vezeto tItan.

Magyarorszag csak akkor tud - alapveto erdekeinek
megfeleloen- hatekonyabbanhozzajarulnia balkani
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rendezeshez, ha fokozza, erosfti, nyomatekosabba teszi
szerepvallalasat a nemzetkozi szervezetekben.

Batrabb, intenzfvebb ketoldahi kapcsolatepfto teve-
kenysegre van sztikseg az allam nagyobb es jelenteke-
nyebb szerepvallalasa mellett. Ellenkezo esetben csak
passzfv szemleloi lehettink az esemenyeknek.. 1991-ben tOrt ki a volt JSZSZK tertileten az a

fegyvereskonfliktus,amelyaz idok sarin kiterjedt az '.

egesz un. Nyugat-Balkanra, vegighaladt Szlovenian,
Horvatorszagon, Bosznia-Hercegovinan, Koszovon,
Szerbian, vegtil Macedonian. A konfliktus-sorozatnak
szamos aka van, kozttik politikaiak, gazdasagiak, val-
lasiak, de mindezen okok mogott alapvetoen a terseg
etnikumainak megkesett tOrtenelmi fejlodese, civiliza-
cios-kulturalis gyokereinek eltero jellege, evszazados
szembenaJlasa huzodik meg. Roviden es tOmoren,
megkockaztatva a mindeD leegyszeriisftesben rejlo
sematizmus veszelyet is: a lenyeg megfoghato az egyes
nemzeti kerdesek, jelestil a szerb kerdes es ujabban az
alban kerdes megoldatlansagaban, illetve lehetseges es
"tOrtenelem-konform" megoldasanak megtalalasaban..A n. vilaghaborU utani Jugoszlavia az adott hi-
deghaborUs komyezetben sikertOrtenetvolt. Az orszag
nepei bekeben es egytittmiikodesben eltek egymassal, a
gazdasag jelentos mertekben fejlodott, ipar es infrast-
ruktura eptilt, az orszag korszeriisodott, tekintelyes
tagjava valt a nemzetkozi kozossegnek (ellentetben a
szovjet-csatlos Magyarorszaggal), kelet-europai vi-
szonylatban irigyelt eletszfnvonalat eft el, mi tObb,
1989-re napirendre kertilt az EK-tarsult tagsag meg-
szerzese is. Ehhez kepest ma az a helyzet, hogy az
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ut6dallamoknak csak egy kisebb resze tudott lepest
tartani a Lajtan inneni terseg veleta reform-
orszagaival, a Wbbseg az elmult evekben anarchiaba,
polgarhaboruba csuszott vissza, lemaradasa napjainkra
jelentosse yaIr, reszben bizonytalan felzark6zasi ese-
lyekkeI..A Nyugat, mindenekelott az EK/EU es az USA a
valsag kezdeti idoszakaban koveto, azaz rossz valsag-
kezelesi technikakat alkalmazott. Csak a fegyveres
konfliktus eszkalaci6janak megakadalyozasara, a
konfliktus adott kereteken beltili tartasara, a kozvetlen
veszelyek elharitasara (humanitarius kerdesek) Wreked-
tek. Nem ertettek a konfliktus gyokereit, nem kivantak
aktivan beavatkozni az esemenyek menetebe, kivartak,
es a status quo mindenaron val6 fenntartasat eroltettek.
Ebbeli Wrekvestikbenhajland6nak mutatkoztak a tere-
pen kialakult eroviszonyokat tudomasul venDi es ki-
egyezni az erosebb-eroszakosabb fellel (Milosevic)..A konfliktus soran mutatkozott meg az addig is-
mert valsagkezelo-technikak es megoldasok csodje,
mindenekelott az ENSZ "bekefenntartasi" muveletei-
nek inadekvat jellege. Az ENSZ-misszi6k se nem te-
remtettek tart6s megnyugvast, se nem oldottak meg az
alapkonfliktusokat. Nem latszott, hogy a nagyhatalmak
kovetnek-e valamilyen konzekvens elvrendszert, es ha
igen, milyet. Ugyanakkor Wbb, hatasaban egymasnak
neha ellentmond6 elv - idonkent egytittes - alkalmaza-
sat fedezhetjtik fel es kiserhetjtik nyomon a valsagkeze-
les korabbi szakaszaban, mint pI. a hatarok serthetet-
lensege, az erotol va16 tart6zkodas, a nemzeti onren-
delkezes, az embed jogok tiszteletben tartasa, a ki-
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sebbsegi jogok eIismerese, az eroszakr61 vaI6 Iemon-
das, a pIuraJis demokracia j<itekszabaIyai,a jog uralma,
a piacgazdasag kovetelmenyei stb. Ezeket azonban
reszben nem aIkalmaztak konzekvensen, reszben elha-
nyagoltak az egytittes alkalmazasban rejlo kumulatlv
elonyok kihasznaJasanak lehetoseget, reszben nem
voltak tekintettel az eltero kulturalis hagyomanyokb61,
az eImaradott tOrtenelmi fejlettsegi szintbol, a heIyi
saj<itossagokb61ad6d6 nehezsegekkel (a mindenkori
hivatalos hatalom kij<itszasanak bizanci virtusa, az
adott sz6 relatfv erteke, a katonaskodashoz, az erohoz
fUzodohagyomanyok, a verbosszu stb.).

Csak keson, hosszu evek hiabaval6 politikai erOfe-
szfteseinek kudarcain kereszttil erleIodott meg a
"Nyugatban" a helyes felismeres. Az, hogy a terseg
problemaihoz csak kovetkezetes hozzaallassal (azonos
fierce mindenkivel szemben), azok atfog6 kezelesevel
(hiszen a kivalt6 okok egymast feIerosftettek, illetve
minden mindennel osszeftigg), vaIamint a megfelelo
era demonstraJasaval (az era. kultusza a tersegben ko-
zos "hagyomany") lehet hozzanyulni, mar ha a szandek
vaI6ban az orokOlt problemak fokozatos megsztintete-
se, a kibontakozas elosegitese..A hideghaborUbefejezese, a Szovjetuni6 szetese-
se titan a terseg sokak aItal elorelatott dezintegraci6ja a
90-es evek kozepere erte el melypontjat. Eur6pa koze-
pen olyan tart6s veszelyforras keletkezett, az eur6pai,
de tagabb ertelemben az euro-atlanti terseg politikai-
gazdasagi integraci6s folyamatait (ekkor mar gozerovel
folyik az EU gazdasagi es penztigyi uni6janak kiepite-
se, a volt szocialista orszagok EU-hoz tOrteno integra-
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16dasi folyamata) oly mertekben zavarta a balkani val-
sag, bogy megerett a helyzet a hatarozottabb fellepesre.. Az 1995. titan a Nyugat reszerol bekovetkezett
hozzaallasbeli valtozas sem eredmenyezett azonban
azonnal egyseges valsagkezelesi szemleletet es meg
kevesbe gyakorlatot, de legalabb kijelOltea helyes utat.
Dj idoszak kezdodott a bekemuveletek tertiletcn is,
legitimme valt a nemzetkozi jogban az erovel Wrteno
beketeremtes gyakorlata (amelynek legfrisebb peldaja
Irak). Az 1995. evi horvatorszagi es boszniai felsza-
badft6 harcok (amelyek szoros osszeftiggesben ertel-
mezendok) a ktilso katonai segftsegnek koszonhetoen
j6reszt helyreallftottak a tersegen beltili katonai egyen-
sulyt, ezzel megteremtettek a politikai-gazdasagi ki-
bontakozas alapjait is. Azonos alapelvek - Wbbparti
demokratikus hatalom-gyakorlas, piacgazdasag, jogal-
lam, gazdasagi egytittmukodes es integraci6, az emberi
es kisebbsegi jogok tiszteletben tartasa, auton6miak
rendszere - menten j61-rosszul mukodo konstrukci6k
(pI. Dayton!) jottek letre, felgyorsftva ezzel a terseg
orszagainak megkesett Wrtenelmi atalakulasat, a rend-
szervaltoztatast, a gazdasagi lemaradas felszamolasat.. 1999-re - reszben mar az addig felhalmoz6dott
gyakorlati tapasztalatok alapjan is - a Nemzetkozi ko-
zosseg, mindenekelott az EU es az USA a terseg bajai
rendezesenek atfog6 jellegu koncepci6jat hirdet(het)te
meg, elindftva utjara a Stabilitasi Paktum elnevezesu
strategiai rendezesi tervet. Lenyege nem Wbb es nem
kevesebb,mint a tersegorszagainakfokozatos- felke-
sztiltseges erdemalapu - bevonasaaz euro-atlantiin-
tegraci6kba. Ennek ugyanis, mikent Kelet-Eur6pa mas

I.
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orszagai, a terseg allamai eseteben sinGsrealis alterna-
tfvaja. Miert erezztik megis azt, bogy a dolgok nem
mennek elore, bogy mintha helyben topognank? Ennek
okat megint csak abban kell keresntink, bogy a Nyugat
nem kelloen kovetkezetes az egyebkent va16banatfog6
es alternatfva nelktili strategiai koncepci6 vegrehajta-
saban. Sajnos, nem egyseges az EU maga sem (es ez
va16jabana termeszetes alaphelyzet), es ertelemszeriien
nem esnek mindenben egybe az USA es az EU terseg-
beli erdekei. Ami pedig a Balkanon hagyomanyosan
jelen levo nem euro-atlanti tenyezot, Oroszorszagot
illeti, kozte, valamint az USA es az EU kozott sokkal
inkabb az erdekellentetek, mintsem az erdekegyezesek
a meghataroz6ak. Ez a terseg is, mint ahogy egesz Eu-
r6pa tersege (nem beszelve az eszaki hemiszferar6l,
valamint a g16buszr6lmagar6l) mindig is terepe volt es
lesz a ktilonbozo "nagyhatalmi" jatekoknak. Legfeljebb
idonkent ezek az erdekek nem manifeszta16dnak latva-
nyos m6don, vagy akar egy-egy idoszakra hatterbe is
szorulhatnak mas erdekek mogott, de soha nem fognak
megszunni jelen lenni.. A Balkanon hagyomanyosan az eur6pai "hatal-
mak" vannak jelen, az USA jelenlete idoleges es nala
ez inkabb a glob:His strategia resze. Kozvetlen erde-
keltsege multaval hatrebb vonul, mint azt tapasztalhat-
tuk Maced6nia eseteben. Mindenekelott Nemetorsza-

got kell emlfteni, mint a terseg Wbb evszazados gyam-
jat. 6 a legnagyobb befekteto, a tersegbol kiindu16
migraci6 kittintetett vegcelja. A nemet marka volt
hosszu ideig a helyi nem hivatalos tartalekpenz
(Boszniaban a Wrvenyerejenel fogva is az). Pranciaor-
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szag a XX. szazad elejen szerzett politikai-kulturalis
pozici6it j6reszt elvesztette, gazdasagi befolyasa mesz-
sze elmarad a nemeteketol. Ma sem jatszik vezeto sze-
repet, tOrekveseij6reszt a nemet befolyas gyengftesere,
visszafogasara iranyulnak. Nagy-Britannia ugyszinten
hagyomanyosan egyensulyoz6 szerepet jatszik a ter-
segben, gazdasagilag nem tulsagosan aktiv, bar jelen
van. Szinten feltekenyen nezi a nemet befolyas eroso-
deset. Olaszorszag a Balkanon va16di "nagyhatalmi"
szerepben tetszeleghet, jelentos befekteto es befolyaso-
16-gyamolit6, kiilonosen az Adria-parti tersegben.
Oroszorszag inkabb sajit hatalmi aspiraci6it eli ki a
tersegben, mintsem realis befolyasolasi potenciallal
bir6 orszag. A szerb-orosz baratkozas fenykoraban,
Milosevic alatt sem gondolta a szerb elit komolyan,
bogy az orszag szekeret tart6san az oroszokhoz kosse,
onnan ugyanis nem remelhette a Szerbianak oly szlik-
seges techno16giai, penzligyi, gazdasagi segitseg erke-
zeset. Szerbiaban (pontosabban: itt is!) a haborU
legembarg6sabb eveiben is Nemetorszag maradt a leg-
fontosabb gazdasagi-kereskedelmi partner! Ma a
"nagyhatalmak" jellemzoen nem kiilon-kiilon, hanem
az altaluk miikodtetett integraci6kon keresztiil vannak
jelen, bar a "nagyhatalmi koncert", lasd Kontakt Cso-
port mint hagyomany meg tetten erheto. Napjainkra -
helyesen - eloterbe kerlilt az ED (gazdasagi szempon-
tok) es a NATO (biztonsag, stabilitas) szerepe, fellepe-
se.

. A nemzetkozi kozosseg reszerol az ut6bbi evek-
ben kibontakoztatott valsagkezelesi mechanizmusok
adekvatabbak, mint korabban, mikozben sok meg a
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problema, a kerdojel. A tavlati eel - mint mar utaltunk
ra - vilagos: ilyen vagy olyan formaban,de a terseg
orszagai is az EU es a NATO vonzaskorzetebe fognak
tartozni. Ekoriil semmilyen ketertelmiiseg nines, mivel
a hosszu tavu erdekek az osszes erintett reszerol egy-
beesnek. Minden tersegbeli orszag lakossaga es elitje a
fejlett es gazdag vilaghoz akar tartozni, beleertve az
urbanus, kereskedo (ha tetszik: merkantil-globalista)
hagyomanyokat apol6 elvilagiasodott vagy eppen lai-
kus "muzulmanokat", azaz a "bosnyakokat". E tekin-
tetben igazan keves a kivetel (Milosevi6 es sziikebb
kore, egyes iszlam fundamentalista esoportok tartoz-
tak-tartoznak ide). Konfliktus abb61 ad6dik, bogy a
felzark6zast az erintettek irrealisan gyors titemben kf-
vanjak abszolvaIni, mikozben nem vesznek tudomast
sem arr61, bogy lemaradasba kertiltek (a korabban
gyakran lenezett szomszedok - Magyarorszag, Cseh-
orszag stb. elhuztak melletttik), megsziint korabbi, ju-
goszlav idok-beli elonytik, sem arr61,bogy nem tudnak
ugy integral6dni, ha tudomast sem vesznek a kozvetlen
szomszedaikr61, azokr61, akikkel eddig haboruztak.
Horvatorszag-Nyugat, Szerbia-Nyugat, Albania-
Nyugat stb. egytittmiikodest eroltetnek, gyakran tudo-
mast nem veve a gazdasag, a kereskedelem, a kozleke-
des, a penztigyi folyamatok alapveto tOrvenyszeriisege-
irol, internacionalis voltar61. Teny az is, bogy az EU
meg nem dontOtteel vegervenyesen,bogy milyen in-
tenzitassallasson hozza a terseg gazdasagi rendbetetel-
ehez. Ugy tiinik, nem ez szamara a legegetobb feladat,
az integraei6s meehanizmusokat esak alapjaraton mii-
kodteti. Inkabb arra igyekszik ravenni - eddig keves
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sikerrel - a helyi "f6nokoket", bogy indftsak be a kis-
tersegi gazdasagi integraei6s folyamatokat..Azokban az orszagokban, ahol egyel6re nem erett
meg a helyzet az onfenntart6 politikai-gazdasagi fo-
lyamatokszamara,ott a nemzetkozikozosseg- jobb
hfjan - a kisebbik rosszat valasztotta: katonailag es
gazdasagilag megszanta ezen orszagokat, bogy ne ko-
vetkezhessen be az ennel is rosszabb, a fegyveres hare
ujb6li kitOrese. A protektoratus azonban amilyen j6
valasztasnak bizonyul(ha)t rovidtavon, olyan proble-
matikus mar kozep- es hosszutavon, amint azt a bosz-
niai esemenyek is tanusftjak. A kerdes, mint mindig, itt
is a mert6k. Meddig ken es lehet ignoralni a helyi eli-
teket? Mely elitek nyerhet6k meg szovetsegeskent?
Mikor es milyen titemben ke1l es lehet atadni a hatal-
mat a helyieknek? Milyen er6kkel ken a helyszfnen
maradni? Es a kerdesek meg folytathat6ak. Ugy tunik,
bogy ezt a dilemmat a nemzetkozi kozosseg meg nem
kepes feloldani, bar a tersegbeli gyakorlat e tekintetben
tartalmaz pozitfv tapasztalatokat is: lasd Kelet-
Szlav6nia, az UNTAES esetet.

. Az e16z6ekb61kovetkezikaz is, bogy nines alter-
natfvaja a tersegben az un. nyugati ertekek adaptalasa-
oak sem. Nem lehet sz6 "klubtagsagr61",ha a jelentke-
z6 nem hajland6 elfogadni a klub jatekszabalyait. Ter-
meszetesen ez nem jelenti, nem szabad, bogy jelentse a
helyi sajatossagok, a helyi ertekek, a bizanci folk16r
teljes eltuneset, megsztinteteset. De mas ertekrend be-
vezetese, mint ami egesz Eur6paban ervenyestil, nem
johet sz6ba. Hozza ken tenni, bogy nem pusztan va-
lami kfvtilr61er61tetett,a terseg nepei szamara teljesen
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idegen ertekrendrol van sz6. Gorogorszag felzark6za-
sanak peldaja pI. osztOnzolehet. De a volt Jugoszlavia
lakosai is nalunk, magyaroknal sokkal hamarabb is-
merkedhettek meg Nyugat-Eur6pa hetkoznapjaival,
munkakulturajaval, szokasaival, ertekeivel, tarsadalmi-
gazdasagi gyakorlataval, es sajatfthattak el Wmegesen
(mint vendegmunkasok, turistak) ezeket. Maga Jugosz-
lavia is sokkal nyitottabb volt a nyugati ertekek fete,
mint a tObbi kelet-eur6pai un. "szocialista" orszag,
megjelenhettek nemcsak a kortars nyugati irodalom
reprezentansai, hanem a nalunk (is) betiltott es csak
szamizdatban terjesztett nyugati konzervatfv es balol-
dali tarsadalomelmeleti, filoz6fiai, kozgazdasag-
elmeleti szerzok; a szellemi elet osszessegeben sokkal
liberalisabb atmoszferaju volt. Termeszetesen, az olyan
kozegben, mint Albania, ennel sokkal nehezebb lesz
elfogadtatni az un. nyugati ertekrendet, bar az albanok
tOrtenelme kival6 alkalmazkod6 kepessegtikrol tesz
tanusagot..A nemzetkozi kozossegnek mar csak azert is a
tersegben kell maradnia meg egy belathat6 idodimen-
zi6ban, mivel legalabbis egyelore, maguk a helyiek
nemjeleskednek- tiszteleta kivetelnek- a problemak
kompromisszumos megoldasanak kimunkalasaban.
Megint csak a mertek a donto tenyezo. A nemzetkozi
kozosseg reszerol alkalmazott kenyszerfto intezkede-
sek egy darabig igazolhat6ak, eredmenyesnek bizo-
nyultak-bizonyulhatnak. Van azonban egy lathatatlan
vonal, amiD tullepve a nemzetkozi beavatkozas ellen-
tettjebe csap(hat) at, egysegbe kovacsol(hat)ja az
egyebkent egymassal szemben a116feleket, s valameny-
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nyien a Nyugat enen fordul(hat)nak. A jutalmazas es
btintetes pedag6giajat tehat 6vatosan, kortiltekintoen
ken alkalmazni. Meg ken talalni, barmilyen nehez is,
azt a pillanatot, amikor a helyi tigyek vitele, s vele
egytitt a felelosseg is atruhazhat6 a helyiekre. A ttire-
lem es az empatia lehetnek csak a kulcsszavak, mikoz-
ben kovetkezetesen tamaszkodni ken a terseg tOrte-
nelmenek pozitfv hagyomanyaira is. A Balkan tOrte-
nelme ugyanis nem kizar6lag haboruk, nepirtasok SOfa,
rovidebb-hosszabb bekes, epfto korszakok is voltak,
legut6bb - mint tudjuk - 1945-toI1990-ig..Osszefoglalva a fentieket: vilagos, hogy egyelore
nem beszelhettink visszafordfthatatlan pozitfv folyama-
tokr61,tart6s stabilitasr61(eleg, ha csak a kozelmultban
bekovetkezett szerb anamcsfny-kfserletre utalunk).
Ezek megteremtese most a legstirgetobb feladat. Ez
Eur6pa felelossege, mar ha tovabbra is biztosftani
akarja-akarjuk a bekes prosperaIas hosszu, immar tObb
emberolton atnyul6 idoszakanak, a folyamatos gyara-
podasnak a tovabbi felteteleit. Ugyanis nem maradhat a
Balkanon, Eur6pa kozepen tuzfeszek! Atfog6, a konf-
liktust lezar6 konferenciara a kesobbiek small, amikor
mar megteremtodtek a tart6s kibontakozas feltetelei,
sztikseg lehet, talan lesz is. Ennek a konferencianak,
hasonl6an a Helsinki Folyamathoz, a terseg legalapve-
tobb viszonyait ken rendezni: a hatarokat, az
egymaskozti viszonyok jatekszabalyait, a politikai,
allamkozi, biztonsagpolitikai, katonai-bizalomerosfto,
gazdasagi egytittmukodes kereteit, az egyes kisebbse-
gek jogait, a szamukra biztosftott auton6miakat stb.
Fontos leszogezni, hogy alapvetoen nem lehet sz6 az
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egesz Eur6para ervenyes jatekszabalyok felrugasar6l,
att6l ktilonbozo helyi rend kialakftasar6I. Jelenleg egy
ilyen Balkan-konferenciat a terseg orszagainak tul-
nyom6 Wbbsege es a Nyugat meghataroz6 allamai
egyarant nem tamogatnak. A konferencia osszehfvasara
iranyul6 korabbi orosz erofeszftesek a meglevo status
quo - a koztes allapot - konzervalasat, az orosz befo-
lyas intezmenyesfteset szolgaltak volna. A Stabilitasi
Paktumot eletre hfv6 nemzetkozi tanacskozas egyeb-
kent felfoghat6 akar az atfog6 Balkan-konferencia elo-
futarakent is. Az ott elert eredmenyek, a felvazolt kere-
tek azonban ma meg nagyon Wrekenyek,fgy idore van
sztikseg megszilardulasukhoz, a tart6s pozitfv folyama-
tok megerosodesehez..Mindez szinte meg is hatarozza a hosszabb tavu
rendezes lehetseges elmeleti menetrendjet:

Eloszor is az akut valsagg6cokat kell felszamolni.
Meg kell teremteni a politikai, gazdasagi stb. kibonta-
kozas felteteleit mind nemzetkozi mind az adott orsza-
gokon beltili szovegkomyezetben (ilyen volt pI.
Milosevi6 megbuktatasa, a maffia megrendszabaIyoza-
sa Szerbiaban, vagy korabban az uj alkotmany kidol-
gozasa Maced6niaban).

El kell indftani a korabban egymassal hadban, per-
ben-haragban a1l6 allamok kozotti egytittmiikodesi
folyamatokat.

Meg kell teremteni a gazdasagi ujjaepfteshez es
fejlesztesekhez sztikseges komyezetet, biztosftani kell
az ehhez sztikseges nemzetkozi hozzajarulast.

Lepesrol lepesre ki kell alakftani az EU-hoz es a
NATO-hoz val6 kozeledes jatekszabalyait, az integra-
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l6das elOfelteteleit. Csak ezeket a lepeseket kovetheti,
mintegy zarhatja le az atfog6 Balkan-konferencia.
Meglehet, ha a fentiek mind megva16sulnak, nem is
lesz sztikseg egy ktilon a balkani terseget szabalyoz6
eur6pai rendezesi keretre..Ami a magyar erdekeket illeti a rendezesi folya-
matban, azt lehet mondani, bogy konnyli helyzetben
vagyunk. Nevezetesen: nem lehet mas nemzeti erde-
ktink, mint a fentiekben lefrt folyamatok tevekeny elo-
segftese, a tart6s rendezeshez va16 hozzajarulas. Nem
szabad elfogultnak lenntink, szamunkra mindeD szom-
szect nep helyzetenel fogva kiemelt, ha ugy tetszik
strategiai partner! Nem lehet mas celunk, mint az
egyenrangu, egyenjogu egytittmiikodes ezekkel a ne-
pekkel es orszagokkal. Nem szabad visszaelntink pilla-
natnyi es nagyon relatfv elonytinkkel a modernizaci6s,
euro-atlanti integraci6s folyamatban. Mindig szemtink
elott kell, bogy lebegjen: csak egy vagyunk a sok kis
kelet-eur6pai nep koztil, nem elveztink kittintetett he-
lyet az EU meghataroz6 tenyezoi elott. Ertektink annyi
- nem tObb es nem kevesebb - mint bogy mikent va-
gyunk kepesek hozzajarulni az osszeur6pai bekehez,
stabilitashoz es gyarapodashoz. Va16di regionalis
"eronket" ez a keszsegtink es ez iranyu erOfeszlteseink
tudjak egyedtil megalapozni, egyben hitelesse tenni.
Ugy a Nyugaton, mint a Keleten egyazon fierce alap-
jail ltelnek meg benntinket: mennyire vagyunk megbfz-
hat6, kiszamfthat6, hasznos tagjai az eur6pai, a szovet-
segi rendszereknek, a partner-kapcsolatoknak..Ebbol kovetkezoen multilateralis szinten tovabbra
is aktfvan reszt kell venntink nemcsak a kozos donte-
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sekben, hanem az erOfeszftesekben is. Kevesbe va-
gyunk hitelesek, ha pI. nem tudjuk a veltink szomsze-
dos balkani tersegben adott esetben akar civil, akar
katonai - szovetsegesi kotelezettsegeinkbol fakad6 -
jelenlettinket biztosftani. Nem remelhetjtik a terseg
gazdasagi ujjaepftesebol, privatizaci6s folyamataib61
val6 nagyobb aranyu reszesedestinket, ha mi magunk
nem vagyunk keszek a jelenleginel jelentosebb merte-
kG aldozatvallalasra a gazdasagi segftsegnyujtas teren
is. Nem folytathatunk kettos politikat az emberi-
kisebbsegi jogok teren sem: ha pI. 12 eve nem tudjuk,
nem vagyunk kepesek megoldani a hazai kisebbsegek
parlamenti kepviseletenek tigyet, koveteleseink a ve-
ltink szomszedos allamokban elo magyar kisebbseg
jogainak folyamatos bovftesevel kapcsolatosan nem
tunnek a vilag szemeben hitelesnek, ha mi magunk
meg is vagyunk gyozodve arr61,hogy esettikben meg-
oly regi tartozasok kiegyenlfteserOl es jogos igenyek
kielegfteserol is van sz6. LegfOkeppen:nyitnunk kell a
szomszedaink feM a szellemi eletben is. Biztosftani
kell annak az intezmenyes kereteit (s ezt csak az allam
kepes biztosftani), hogy alapfokon mar az altalanos
iskolaban, magasabb szinten pedig a kozep- es felsook-
tatasban a magyar ertelmisegi utanp6tlas megismerhes-
se a szomszed nepek kulturajat, nyelvet, zenejet, ha-
gyomanyait stb. Fajdalmasan keveset tesztink ennek
erdekeben, ennel fogva nem is ertjtik igazan szomsze-
dainkat, mint ahogyan ok sem ertenek benntinket, fgy
mindig van es lesz taptalaja a kolcsonos gyanakvasnak,
elofteleteknek.

161



STRATEGIAI FUZETEK - 5.

.Mit kellene, illetve lehetne cselekedni a Balkan, s
ettol elvalaszthatatlanul Magyarorszag tart6s bekeje-
nek, stabilitasanak, prosperitasanak erdekeben? Multi-
lateralis szinten egylitt kell haladnunk a mainstream-
met, az EU es a NATO derekhadavaI. Minden lehetse-
ges eszkozzel tamogatni kell a kozos er6feszfteseket,
mikozben nem szabad megijedni adott esetben a kez-
demenyezo fellepestol sem. A tersegben val6 magyar
jelenlet es erdekervenyesftes hatasos eszkoze lehetne
pI. az ott tevekenykedo nemzetkozi szervezetekben-
misszi6kban (EBESZ, humanitarius szervezetek stb.)
va16nagyobb aranyu szerepvallalas. Ketoldalu kapcso-
latainkban arra kell t5rekednlink, hogy mindenekelott a
kozvetlen balkani szomszedainkkal, de tagabb erte-
lemben a terseg osszes orszagaval sokoldaluan fejlesz-
szlik azokat, a hangsulyt a kolcsonosen elonyos gazda-
sagi-kereskedelmi ligyletekre, a kulturalis-szellemi
kapcsolatok elenkftesere helyezve (megdobbento, de
teny: egyetlen delszlav ut6dallamban sincs magyar
kulturalis intezet, van ahol kultunilis tanacsosi hivatal
sincs).. Ezen altalanos rendezoelvek mellett kapcsolata-
inkban kiemelkedo szerepet kell biztosftani Horvator-
szagnak es Szerbianak, mikozben egyiket a masikkal
nem szabad ellensulyozni, egymas tuszaiva tenni. Nem
azert kellenek a j6 magyar-horvat, illetve magyar-szerb -
kapcsolatok, hogy egymast kiegyensulyozzak (az ilyen
iranyti korabbi t5rekvesek nem jartak sikerrel), h~nem
mert Magyarorszag jovoje ktilon-ktilon es egylittveve
is nagyban fligg e ket meghataroz6 balkani tenyezohoz
fiizodo viszonyunkt6I. Az mar csak hab a tartan, ha
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ketoldahi kapcsolatainkon kereszttil hozza tudunk ja-
rulni az 0 ketoldahi kapcsolataik rendezodesehez - s
eITe van remeDY..Tobb tertileten is van lehetoseg az elorelepesre:

A gazdasag teren sztikseg volna a magyar allam na-
gyobb es tudatosabb szerepvallalasara a maganberuha-
zasok garantaI6jakent, a tersegbe iranyul6 export osz-
t6nzojekent, kedvezo hitelkonstrukci6k nyujt6jakent
(mikent Szlovenia terre es teszi, tudatosan t6rekedve
korabbi kereskedelmi pozfci6janak, piacanak megtarta-
sara, illetve legalabb reszbeni visszaszerzesere).

Sztikseg volna a meglevo gyer kereskedelemfejlesz-
tesi iroda-hal6zat fejlesztesere, allamilag szponzoralt
fokozottabb kiepftesere is. Meg kell teremteni a terseg-
be iranyul6 magyar segelypolitikat, allami koltsegve-
tesi garanciakkal.

Igen sokat kell es lehet tenni a kedvezobb magyar-
sagkep kialakftasaert is. Ennek erdekeben t6bbek ko-
zott oszt6nozni kell az egyetemkozi,' akademiakozi
tudomanyos kapcsolatokat. Tudatos oszt6ndfjpoliti-
kaba kell kezdeni, megteremtve ezzel hosszabb rayon a
Magyarorszagot j61 ismero, veltink rokonszenvezo
ertelmisegi kozeget (ennek vannak hagyomanyai).

At kell gondolnunk a vfzumpolitika teren megtehe-
to lepeseket is. Nem kilepve a mar vallalt nemzetkozi
kotelezettsegeink kereteibol, van tere a rugalmasabb
gyakorlatnak alacsonyabb vfzumdfjak megallapftasan,
ktilonbozo celzott kedvezmenyek nyujtasan, a konzuli
hal6zat tovabbi diverzifikalasan kereszttil.
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