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A balkáni válság és annak rendezése a nemzetközi törekvések és a NATO — az em
beri jogok érvényesítéséért folytatott — háborúja nagy hatással volt és van ma is nem
csak a nemzetközi biztonsági és katonapolitikai szervezetek (ENSZ, EBESZ, NYEU) te
vékenységére és a katonai szövetség stratégiájára, hanem a konfliktusban közvetlenül 
vagy áttételesen érdekelt államok biztonsági és katonai helyzetére is. A délszláv válság 
fejleményei, a Jugoszlávia elleni háború pedig újabb tapasztalatokkal bővíti a válság- 
kezelés elméletét és gyakorlatát.

T ito halálát követően a Jugoszláv 
Szocialista Köztársaságban meg
indult, elsősorban gazdasági in

díttatású, etnikai erjedési folyamat követ
kezményeként a nemzetiségi arányok te
kintetében kisebbségben levő szerbek min
denképpen biztosítani kívánták korábbi do
minanciájukat. Ezt a célt a központi hata
lom egyre erősebb koncentrációjával tar
tották elérhetőnek. Ezért a ‘80-as évek vé
gének kelet-európai demokratikus változá
saira úgy reagáltak, hogy korlátozták a tag- 
köztársaságok mozgásterét, és megszüntet
ték a Vajdaság és Koszovó autonómiáját.

A KOSZOVÓI VÁLSÁG 
RÖVID ÁTTEKINTÉSE

A ‘90-es évek elején, amikor Szlovénia 
kivált, majd pedig megkezdődött Horvát
országgal és később Bosznia-Hercegovi
nával is a polgárháború, a koszovói albá
nok még mindig nem fordultak szembe a 
szerbekkel, de egyre határozottabban kö
vetelték a megszüntetett autonómia vissza
állítását, és már nem fogadták el a szerb 
vezető szerepet Koszovó területén. A day- 
toni megállapodás hatására a koszovói al-

bánság feladta a korábbi békés, de ered
ménytelen módszereit, és célját erőszakos 
eszközök alkalmazásával próbálta elérni. 
Erre a szerb központi hatalom még durváb
ban reagált, rendőri és katonai erők Koszo
vóba vezénylésével, a fegyveres erejével 
kísérelte meg a „terroristáknak” minősített 
albán fegyveresek felszámolását.

A fegyveres összetűzések eszkalációja 
következtében a szerbek etnikai jellegű 
tisztogatásba kezdtek, fokozták a terrort, 
amely az albánok százezreinek elűzéséhez 
vezetett. Ezt már a nemzetközi közösség 
sem nézhette tétlenül. Ugyanakkor a szerb 
ígéretek és az EBESZ ellenőreinek jelenlé
te ellenére sem szűnt meg a koszovói albá
nok diszkriminatív elnyomása. A nemzet
közi közösség felszólításának a jugoszláv 
rezsim nem tett eleget, ezért a NATO kato
nai megtorlást helyezett kilátásba. A 
Rambouillet-ban megkezdődött tárgyalás- 
sorozat a szerbek ellenállása miatt nem járt 
sikerrel. A jugoszláv vezetés, Milosevics 
elnökkel az élen, ismét elutasította a nem
zetközi közösség felszólításait, és ezzel 
már 18 békeegyezményt sértett meg. A ko
szovói válság rendezése érdekében a NA
TO kénytelen volt a katonai válságkezelési 
eljáráshoz folyamodni, és a békefenntartó
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művelet helyett békekikényszerítő műve
letbe kezdeni, amely gyakorlatilag légi tá
madó hadművelet formájában öltött testet. 
Ez egy új típusú háborút jelent.

A NATO-csúcstalálkozón kidolgozott, a 
válság megoldását szolgáló ötpontos felté
telrendszert a katonai szövetség csak 78 
napos támadó hadművelettel tudta a jugo
szláv (szerb) vezetésre kényszeríteni: az el
nyomás, erőszak és a szerb katonai akciók 
leállítása; a szerb erők Koszovóból történő 
kivonása; a nemzetközi katonai jelenlét el
fogadása; a menekültek feltétel nélküli, 
biztonságos visszatérésének szavatolása; 
annak tanúsítása, hogy Belgrád kész 
keretmegállapodást kötni a politikai rende
zésről a rambouillet-i egyezmény alapján

A feltételek kapcsán a NATO-országok 
vezetői leszögezték, hogy e téren nincs 
kompromisszum. Jugoszlávia jövőjét ille
tően megerősítették, hogy „támogatják egy 
demokratikus Jugoszlávia megteremtését, 
amely védelmezi a kisebbségi jogokat, kü
lönösen a Vajdaságban és a Szandzsák
ban”. Később pedig azt hangsúlyozták, 
hogy Milosevics elnök személye útjában 
áll a délkelet-európai térség jövőbeni béké
jének, és a háborús bűnökkel gyanúsított 
személyekről -  így a jugoszláv elnökről is 
— a Hágai Nemzetközi Bíróság dönt.

A KATONAI VÁLSÁGKEZELÉS 
EURÓPAI NEMZETKÖZI 
KÖVETKEZMÉNYEI

A koszovói rendezési alapelvek jugo
szláv elfogadása jelentette a háború végét, 
és egyben a koszovói helyzet konszolidálá
sa előfeltételét. A koszovói rendezés vég
rehajtása ugyanakkor számos, ma még 
pontosan nem prognosztizálható következ
ménnyel és tapasztalattal bővíti a katonai 
válságkezelési gyakorlatot és elméletet 
egyaránt.

A NATO, amely a szovjet fenyegetés el
leni védelmi szervezetként hoztak létre,

alapítása óta első alkalommal volt részese 
egy fegyveres konfliktusnak Európában. A 
korábbi európai békefenntartó és béketá
mogató műveletekhez viszonyítva a koszo
vói NATO-fellépés minőségi változást je 
lent. Egy ilyen fellépés a bipoláris világban 
elképzelhetetlen volt, mivel az automatiku
san a katonai tömbök közötti totális hábo
rúhoz vezethetett volna. A NATO koszovói 
szerepvállalása jelentős hatással volt a 
szervezet kialakítás alatt álló új katonai 
stratégiájának kidolgozására és elfogadá
sára, a szövetség jövőbeni működésének 
és szerepének meghatározására.

A NATO európai szerepvállalása bizo
nyítéka annak, hogy a szövetség elmozdult 
a „ védelem ” irányából a „ területen kívüli
ség” felé, amely azt jelenti, hogy a jövőben 
még inkább számítani kell a NATO fele
lősségi körzetén kívüli akciókra. Mivel a 
NATO tagállamait elsősorban a felelősségi 
körzetén kívülről származó kockázatok, fe
nyegetések és válságok (közte a katonai 
vonzatúak is) érintik, ezért ezek egyenes 
következménye, hogy a NATO katonai ak
cióinak (béketámogató és békekikényszerí
tő műveletek) helyszíne a szövetség orszá
gainak szomszédságában, vagy attól távo
labb lesz.

A balkáni és koszovói válságkezelés elő
zetes tapasztalatai azt vetítik előre, hogy a 
hasonló, etnikai jellegű válságok megoldá
sa egyre több időt, pénzt és egyre nagyobb 
létszámú NATO-szövetséges erőt -  illetve a 
politikai döntéshozók részéről — nagyobb 
határozottságot követel.

Tágabb kitekintésben a jugoszláviai elle
ni NATO légi hadműveletek megindítása 
érzékenyen érintette az ENSZ Biztonsági 
Tanácsát, illetve annak állandó tagjai közül 
Oroszországot és Kínát, mivel a hadműve
letek megindításához a NATO nem rendel
kezett az ENSZ Biztonsági Tanácsa konk
rét határozatával. Kína és Oroszország a 
világpolitikában játszott meghatározó sze
repük csökkentésére irányuló akciót láttak
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a NATO precedenst teremtő tevékenységé
ben. Az ENSZ tekintélyének megőrzése 
ürügyén tisztán nemzeti érdekeket követve 
alakították ki a NATO-étól eltérő, döntően 
azzal ellentétes álláspontjukat. Ennek kere
tében attól sem riadtak vissza, hogy olyan 
lépéseket tegyenek, amelyek következté
ben romlott a nemzetközi biztonsági hely
zet, vagyis a nemzetközi rendezéshez a 
szükségesnél rosszabb háttérfeltételeket te
remtettek.

Az ENSZ-felhatalmazás nélküli NATO- 
akció ugyanakkor ráébresztette a szövetsé
geseket arra, hogy a lehetőségek szerint a 
jövőben is szorosan együtt kell működni az 
ENSZ-szel, mivel annak hiánya megnehe
zíti a NATO-akció nemzetközileg hiteles 
politikai céljainak meghatározását és nem
zetközi elfogadását. Az atlanti szövetség 
ezt felismerve csúcsértekezletén olyan 
döntést hozott, hogy a szövetség olyan 
ENSZ-határozatért folyamodik, amely 
egyebek mellett Koszovó demilitarizálását, 
nemzetközi közigazgatás alá helyezését és 
egy NATO-gerincű nemzetközi katonai erő 
telepítését helyezi kilátásba. Mint ismere
tes, ez megtörtént, és így rendeződött a ko
szovói akció nemzetközi jogi háttere.

A KOSZOVÓI AKCIÓ HATÁSA 
EURÓPA ÉS A RÉGIÓ BIZTONSÁGI 
ÉS KATONAI HELYZETÉRE

A koszovói válság fejleményeihez a NA
TO folyamatosan alakította válságkezelő 
stratégiáját. A katonai fenyegetést és akci
ót megelőzően igénybe vette a rendelke
zésre álló hagyományos válságkezelési el
járásokat, politikai, diplomáciai és gazda
sági lépésekkel -  és ezek kombinációjával 
-  kívánta elérni célját. Ezekhez történő 
csatlakozásra ösztönözte a térség érintett 
államait is. A politikai-gazdasági eszközök 
eredménytelensége vezetett oda, hogy nem 
kerülhetett sor a koszovói v\lságnrendezé-

sére kidolgozott politikai rendszabályok 
(rambouillet-i megállapodás) a katonai 
részvétel (békefenntartó művelet) melletti 
végrehajtása, és szükségessé vált békeki
kényszerítő céllal a NATO-müvelet megin
dítása Jugoszlávia ellen.

A NATO katonai akciója jelentős hatás
sal volt -  és van ma is -  a kontinens és a 
régió biztonságára. Ez Európában minde
nekelőtt az új biztonsági rendszer kiépülé
se, az Európai Unió és az Európai Bizton
sági és Védelmi Identitás (ESDI) megvaló
sulása, illetve az egyéb leszereléssel kap
csolatos tárgyalások kimenetele és a már 
meglévő fegyverzetcsökkentési egyezmé
nyek végrehajtása során érzékelhető. A 
NATO győzelme miatt jelentősen megnőtt a 
szervezet tekintélye az európai béke garan
ciája terén. Egy esetleges kudarc ugyanis a 
NATO szerepének csökkenésével járt volna, 
és azzal a nemkívánatos következménnyel, 
hogy az európai biztonságpolitika ismét a 
nemzetek szintjére kerül, ami stabilitás he
lyett destabilizálást jelentett volna. Ez 
újabb megosztottsággal, rivalizálással és a 
katonailag erősebb államok nemzeti érde
keink érvényesülésével járt volna. Egy 
ilyen negatív tendenciát mindenképpen el 
kellett kerülni, mert ez aláásná az egész eu
rópai biztonsági architektúrát, lefékezné az 
integrációt és fegyverkezési versenyt indí
tana meg, amit Európa már nem engedhet 
meg magának.

A Jugoszláviával határos országok és az 
egész balkáni régió biztonsági helyzetét a 
koszovói válságrendezés pozitívan befolyá
solta. Ez mindenekelőtt annak következ
ménye, hogy a balkáni válság fő forrását, 
Jugoszláviát olyan katonai helyzetbe hoz
ták, amelyben képtelenné vált a koszovói 
konfliktus kiszélesítésére, illetve az orszá
gon belüli nemzeti kisebbségek elnyomá
sára és jogaik korlátozására. A NATO ezt a 
célt a hadműveletekkel csak részben érte 
el, ezért továbbra is folyamatos nyomást 
kell gyakorolnia a milosevicsi vezetésre.
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Egy demokratikus jugoszláv vezetés létre
hozására kell koncentrálnia, amely az eu
rópai demokratikus értékrend alapján veze
ti ki országát az elszigetelésből és integrál
ja Európába.

A NATO katonai beavatkozása hatására 
a Jugoszláviával szomszédos, nem NATO 
tagállamokon belül felerősödött a szerve
zettel való együttműködés és tagság iránti 
igény, mivel egyre inkább a gyakorlatban is 
érzékelhetővé vált számukra, hogy igazi 
biztonsági garanciát csak a NATO-tól re
mélhetnek. A koszovói fejlemények napja
inkra azt eredményezték, hogy ezen orszá
gok többsége -  hozzájárulásuk arányában 
-  már ma is kvázi NATO biztonsági garan
ciát élvez a jugoszláv törekvésekkel szem
ben.

A Jugoszlávia ellen megindított NATO- 
hadművelet az egyetlen szomszédos NA- 
TO-tagországban, Magyarországon szintén 
jelentős hatással volt és van a szövetségesi 
és nemzeti érdekek összehangolására. A 
magyar kormánynak figyelemmel kell len
ni az önként vállalt NATO-felelőssége 
mellett a jugoszláviai Vajdaságban élő 300 
ezres magyar nemzeti kisebbség helyzeté
re is. A felelős magyar magatartás követ
keztében a Vajdaságban a NATO-bombá- 
zások ellenére nem történtek jelentős atro
citások. A helyzet azonban feszültnek érté
kelhető, és az a milosevicsi rezsim hatalma 
megőrzése érdekben tett lépések esetén to
vább fokozódhat. Az albán nemzeti ki
sebbség példáján okulva nagyon gyorsan 
megváltozhat a szerb magatartás. Ez utób
bi azért is feltételezhető, mert a vajdasági 
magyarok az utolsó olyan jelentősebb ju
goszláviai kisebbség -  a szandzsáki muzul
mánok mellett - , akik ellen még nem indult 
szerb etnikai tisztogatás

Reményt adhat számunkra, hogy a NA
TO csúcsértekezletén megerősítették, hogy 
a vajdasági magyar kisebbség ügye már 
nem magyar ügynek, hanem NATO-ügynek 
minősül.

Magyarország NATO-hozzájárulása je
lentősen elősegítette a szövetség győzel
mét. A NATO jugoszláviai politikai és ka
tonai célkitűzése pedig teljesen összhang
ban van a magyar érdekekkel, amelyeknek 
célja egy katonai képességekben meggyen
gített, de nyugati demokratikus elvekben 
és gyakorlatban megerősített, konfrontáci
ót elutasító demokratikus Jugoszlávia ki
alakítása, amely jószomszédi kapcsolato
kat ápol.

A HÁBORÚ JELLEMZŐI

A NATO 1999. március 24-én megindí
tott -  és 78 napig tartó -  hadművelete egy 
korlátozott célú, új típusú, egy haderőnem 
meghatározó részvételével megvívott há
borúként definiálható. Ebben a háborúban 
a politika nemcsak a célokat, hanem a ka
tonai lépéseket is meghatározta. A háború 
korlátozott jellegét nemcsak a kitűzött po
litikai célok szűk köre, hanem a katonai és 
polgári kapacitások pusztításának szelekti
vitása is bizonyítja. Emellett a szövetség a 
lehetséges leghatékonyabb eszközök alkal
mazása során nem a katonai célszerűséget, 
hanem a lehető legkisebb saját és polgári 
személyi veszteséget tekintette elsődleges
nek. A bevetések során ez abban nyilvánult 
meg, hogy a támadó repülőgépek sokszor 
teljes fegyverzetükkel tértek vissza légi bá
zisaikra, mert a feladat teljesítése a civil la
kosság körében az időben nagyszámú áldo
zatot követelt volna. A NATO-akció korlá
tozottságát bizonyítja, hogy a légierő mel
lett az akcióban a haditengerészet szinte 
alig vett részt. A NATO egy szárazföldi tá
madást, ezáltal a háború összhaderőnemi 
jellegét elkerülte politikai okokból, mivel 
ez jelentős veszteségeken túl a koszovói 
helyzet eszkalálódását is eredményezhette 
volna, amely ellentétes lett volna a kitűzött 
politikai célokkal.

A Jugoszlávia elleni békekikényszerítő 
NATO-akció korlátozott volta ellenére há
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borúnak minősül, amelyet az is bizonyít, 
hogy egyértelmű politikai és katonai célok 
mentén folyt a tevékenység. A háborúval 
igazolást nyert a NATO új szerepfelfogása, 
és az is bebizonyosodott, bár ezt többen is 
vitatják, hogy egy háborút a levegőből is 
meg lehet nyerni, azaz elérni a kitűzött po
litikai célokat.

A NATO-akció kapcsán felvetődik a kér
dés, hogy agresszió volt-e a NATO táma
dása. Erre a válasz egyszerű, nem a NATO 
Jugoszlávia elleni akciója az egész térség 
biztonsága érdekében kifejtett intézkedés- 
sorozat volt, amelybe a humanitárius ka
tasztrófa kialakulása és annak fegyveres 
eszkalációja veszélye kényszerítette a szö
vetséget. A NATO új stratégiájának értel
mében az emberi jogok durva megsértése, 
a kisebbségek elnyomása, a népirtás, az et
nikai tisztogatás és az üldözés már nem te
kinthetők egy ország belügyének, és az 
ilyen jellegű problémák kezelését az arra 
alkalmas szervezetnek fel kell vállalnia. A 
NATO is ezt tette. Ezt az értékítéletet azon
ban a világ egyes országaiban még nem 
vallják -  elsősorban azok, ahol a szabad
ságjogokat még nem iktatták törvénybe -  
és ezek vezetése a nemzetközi jog lemara
dását kihasználva minősítették a NATO 
akcióját.

A Koszovó területén folytatott szerb-al
bán összecsapások kezdetben még akár 
egy alacsony intenzitású konfliktus kategó
riájába is tartozhattak (terrorista csoportok 
felszámolása), azonban a rambouillet-i 
tárgyalások során nemzetközi legimitást 
szerzett UCK elleni tevékenység ma már 
egyértelműen polgárháborúnak minősíthe
tő. Természetesen a Koszovó területén 
folytatott NATO fegyveres tevékenység új 
típusú háborút jelent, amelynek jellemzői, 
körülményei meghatározóak lehetnek a 
XXI. század elejének hadászatára.

A Jugoszlávia elleni 78 napos NATO-tá- 
madás komoly következményekkel járt.

Súlyos károk érték a jugoszláv olajfinomí
tó és üzemanyagtároló-kapacitásokat, a ka
tonai és polgári kommunikációs hálózatot. 
Használhatatlanná vált (egy kivételével) 
valamennyi Duna-híd, korlátozottan hasz
nálhatóvá váltak a Koszovóba vezető vas
utak és közutak. A Jugoszláv Hadsereg el
vesztette légierejének felét, jelentősen 
meggyengült a légvédelem, az utánpót
lás és a katonai tartalékok, készletek je
lentős mennyisége is elpusztult, vagy 
megsérült.

Ugyanakkor a szárazföldi csapatoknál és 
a légvédelmi erőknél a vártnál kisebb 
veszteségek voltak, amelynek fő oka, hogy 
azokat időben elrejtették, nem alkalmaz
ták, vagy olyan helyre telepítették, ahol 
megsemmisítésük nagy polgári vesztesé
gekkel járt volna. A szövetséges légierő 
szelektív tevékenysége ennek ellenére elér
te, hogy jelentősen csökkenjen a jugoszláv 
haderő támadó vagy védelmi célú koncent
rálásának lehetősége, a válság kiterjesztése 
a szomszédos államokra.

A légitámadás csak hosszabb idő után 
hozott kedvező politikai fordulatot. Kato
nai téren nem sikerült a Jugoszláv Hadse
reg hadrafoghatóságát teljesen megtörni, 
de ez nem is volt cél. Emellett azt sikerült 
elérni, hogy a Jugoszláv Hadsereg egyet
len reálisnak tűnő alternatívaként fellépjen 
a Milosevics-féle politikai vezetés ellen. A 
NATO-támadás egyértelmű negatív követ
kezménye volt, hogy a várttal ellentétben 
felerősödött a koszovói albánok elmenekü
lése a lakóhelyükről.

A szövetségesek Jugoszlávia elleni akci
ója a tervezettnél hosszabb időt vett igény
be. Ugyanakkor a kivívott győzelem után a 
NATO nem vonulhat ki Koszovóbái és a 
térségből, hanem feladata a koszovói élet 
megszervezése, az etnikai összecsapások 
meghiúsítása, a szerb etnikum védelme, a 
törvényes rend fenntartása, a menekültek 
visszatelepítésének segítése és a helyreállí
tási munkálatokban való részvétel, illetve
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más ENSZ-missziók működési feltételeinek 
biztosítása. Ez a katonainak alig nevezhető 
feladat nagy erőfeszítéseket igényel. Szinte 
bizonyosnak tűnik, hogy a NATO a jövőben 
egyedüli kulcsszereplőként hosszú távú té
nyezője lesz a balkáni helyzet stabilizáció
jának.

A NATO, A JUGOSZLÁV HADSEREG 
ÉS AZ ALBÁN FELSZABADÍTÁSI 
HADSEREG (UCK) STRATÉGIÁJA

A NATO a katonai erővel történő fenye
getés eredménytelensége után azzal szá
molt, hogy légi támadó művelettel képes 
lesz -  viszonylag kis veszteségek okozása 
után -  a jugoszláv vezetést rábírni arra, 
hogy fogadja el a nemzetközi közösség 
Koszovóval kapcsolatos rendezési felté
teleit. Ez a várakozás azonban nem telje
sült, ezért a légitámadások eszközrendsze
rének folyamatos kiszélesítése mellett a 
haditengerészetet is bevonták az akcióba, 
amelynek elsődleges célja nem a jugoszláv 
haditengerészet megsemmisítése, hanem 
az olajembargó betartásának biztosítása 
lett.

A támadó légi tevékenység fokozásának 
hatékonysága érdekében a szövetségesek 
kit jesztették Wesley Clarknak, a NATO 
európai főparancsnokának a jogkörét a lé
gi csapások célpontjainak meghatározásá
ban. A szövetség de facto kiterjesztette a 
biztonsági garanciáit a Jugoszláviával 
szomszédos frontállamokra a válság ide
jére.

Az elhúzódó légi támadó hadművelet és 
az egyre nagyobb mennyiségű repülőgép 
bevetése okozta károk szinte lehetetlenné 
tették a Jugoszláv Hadsereg átcsoportosítá
sát egy védelmi vagy esetleges támadó 
hadművelethez. Azzal is számolni lehetett, 
hogy csak egy nagyon hosszan elhúzódó 
NATO légi hadművelet eredményezheti a 
Jugoszláv Hadsereg hadrafoghatóságának,

morális állapotának olyan szintre való le
szorítását, amely már lehetőséget ad egy 
kisebb kockázattal járó szárazföldi hadmű
velet megindítására. E számítás helyessé
gét a gyakorlat is bebizonyította.

A Jugoszláv Hadseregnek a NATO kato
nai fenyegetése időszakában elegendő ide
je volt arra, hogy fegyveres erőit a várható 
NATO-tevékenység figyelembevételével 
átcsoportosítsa, feltöltse tartalékait és rész
ben elrejtse azokat. A rambuillet-i tárgya
lások eredménytelensége után pedig ismét 
időt nyert arra, hogy a szárazföldi csapato
kat a várható légitámadások miatt széttele
pítse, álcázza, ezáltal kivonja őket a csapá
sok alól. Ez utóbbi sikeresnek bizonyult, 
mivel a széttelepített erők minimális tech
nikai veszteséget szenvedtek. Ez a száraz
földi erőknél egy zászlóaljszintű személyi 
és technikai veszteséget jelent.

A NATO-támadások ellenére -  amelyek 
kezdetben alig érintették Koszovót -  a Ju
goszláv Hadsereg sikeresen folytatta ko
szovói etnikai tisztogató akcióját. Az UCK 
fegyveres ellenállását részben megtörte, 
tartalékait szinte teljesen felszámolta, és az 
albán harcosok többségét a tartomány elha
gyására kényszerítette. A Jugoszláv Had
sereg támadása együtt járt azzal, hogy kö
zel másfél millió albán menekült el lakóhe
lyéről és közel egyharmaduk a tartományt 
is elhagyta, ezzel destabilizálva a szomszé
dos országok belbiztonsági helyzetét. A 
humanitárius katasztrófa ellenére a koszo
vói szerb katonai célok döntően teljesültek, 
és csak politikai döntés következtében kel
lett feladniuk elért pozícióikat, pedig azok 
megtartására katonailag képesek lettek vol
na.

A békekötés után a JN és „Katonai Tech
nikai Megállapodásban” rögzítetteknek 
megfelelően kivonta csapatait Koszovóból. 
Megkezdte a békerendszerre történő átté
rést, és olyan új diszlokációt alakít ki, 
amely biztosítja a súlyképzést a legfenye
getettebb irányokban. Ilyen a szerb koszo
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vói határtérség is. A jugoszláv katonai ve
zetés mindenáron arra törekszik, hogy to
vábbra is megőrizze a hadsereg hadrafog
hatóságát. Ezt a célját -  az elsősorban inf
rastrukturális és technikai veszteségek elle
nére -  döntően sikerült elérnie.

A koszovói albánok radikalizálódásával 
megteremtődött az UCK személyi bázisa. 
A fegyverzetet elsősorban csempészettel és 
a kábítószerkereskedelem hozadékából 
származó pénzből és részben iszlám segít
séggel szerezték be. Ezekkel az eszközök
kel a történelmi tapasztalatok alapján geril
laharcot folytattak a szerbek ellen. Az 
UCK nemzetközi tárgyalásokba való bevo
nása, tárgyaló félként való elfogadása meg
erősítette a szervezet pozícióit. A szerb 
hadsereg és belbiztonsági erők eszközfölé- 
nye azonban jelentős veszteségeket oko
zott az UCK-nak. Ezért a szervezet vezeté
se a nemzetközi közösséghez fordult fegy
verekért. E kérést elsősorban azért nem tel
jesítették, mert nem láttak semmiféle ga
ranciát arra, hogy a koszovói válság rende
zését lezáró tárgyalások után meg tudnák 
valósítani a felfegyverzett UCK leszerelé
sét. Indokolta az elutasítást az is, hogy az 
albánok egyre inkább kettős jogrend, ben
ne iszlám hagyományok szerint kívánják 
életüket megszervezni.

A nemzetközi közösség pozitívnak ítéli, 
hogy a szervezet tagjai az előírásoknak 
megfelelően leadják fegyvereiket. Nem 
kétséges azonban, hogy megpróbálják a 
fegyverzet egy részét kivonni az ellenőrzés 
alól, ezzel megteremtve a lehetőséget, 
hogy az UCK helyett egy másik olyan 
fegyveres szervezetet hozzanak létre, 
amelynek demilitarizálását nem vállalták 
fel.

Az UCK -  élvezve a győzők lehetősége
it és helyi ismereteit -  kihasználva a szerb 
csapatok kivonulása után biztonsági űrt, 
gyakorlatilag átvette Koszovó politikai éle
tének ellenőrzését, uralja a közigazgatást,

új iszlám jogrend és bíráskodás bevezeté
sét fontolgatja. A szervezet megosztottsága 
miatt azonban nem képes végrehajtani a 
vezetés utasításait, ugyanakkor szerb mód
szerek alapján bosszút áll a helyi nem al
bán nemzetiségűeken. Ezzel könnyen el
vesztheti a nemzetközi közösség szimpáti
áját. Az agresszív albán módszerek oda ve
zethetnek, hogy a NATO erőinek fegy
verrel kell fellépniük a Koszovó jövőjét 
meghatározó nemzetközi megállapodá
sok betartatása érdekében. Ez a lehető
ség pedig a legkedvezőtlenebb lenne, 
nemcsak a KFOR-erők, de a helyi albánok 
részére is.

A KOSZOVÓI VÁLSÁGKEZELÉS 
FŐBB KATONAI TAPASZTALATAI

A tapasztalatokat összegezve megálla
pítható, hogy egy katonai válságkezelés 
során megkerülhetetlen a politikai célok 
egyértelmű, előzetes meghatározása. A tár
gyalásokon a kompromisszum lehetőségé
nek elutasítása, az érintett felek hosszú tá
vú érdekei figyelmen kívül hagyása, a nyu
gati demokratikus elvek elfogadásának 
kényszere a fejletlen, balkáni állapotok 
mellett nem járhat sikerrel, ezért a békés 
válságkezelési eljárások eredménytelenek, 
és csak a katonai járhat sikerrel. A katonai 
erő alkalmazása pedig azt eredményezheti, 
hogy a kikényszerítő erőknek a békekötést 
követően is hosszú ideig a helyszínen kell 
maradniuk, nem katonai jellegű feladatok 
végzésére.

A katonai válságkezelési mód ugyanak
kor megfelelő garanciának tűnik, hogy 
megakadályozza egy válság nemzetközivé 
válását. Elengedhetetlen, hogy a politikai 
célok elérését biztosító hiteles katonai erő 
álljon -  világos nemzetközi felhatalmazás
sal -  rendelkezésre. Ellenkező esetben a 
katonai eszkaláció azzal a veszéllyel jár,



Hadtudomány
63

hogy részben ellenőrizhetetlen nemzetközi 
folyamatokat indíthat be, és egyértelműen 
hátráltatja a válság gyors megoldását.

A válságkezelés során kerülni kell a po
litikai célok folyamatos értékelését vagy 
kiegészítését, mivel ez a válság kiszélese
déséhez vezet és hátráltatja a megoldást. 
Biztosítani kell a katonai műveletek politi
kai ellenőrzését, de kerülni kell a hadmű
veletek, illetve hadszíntéri parancsnok 
egyszemélyi felelősségének korlátozását. 
A NATO „Szövetséges erő” hadművelete 
precedens jellegűnek tekintendő a jövőre 
nézve a katonai válságkezelésben.

A koszovói válság egyértelműen bebizo
nyította, hogy lokális jellege ellenére na

gyon erős hatással van a nemzetközi szer
vezetekre, a szomszédos államok biztonsá
gára és biztonságpolitikájára, csakúgy, 
mint haderőik várható jövőbeni összetéte
lére és alkalmazására.

A koszovói válság jelen rövid tanul
mányban érintett katonai aspektusainak 
vizsgálata a közeljövőben a tudományos 
jellegű értékelések témájává válik. Mivel 
hazánk „frontországnak” minősül, ezért 
számunkra még fontosabb feladat lesz az 
egyes aspektusok részletes és szakszerű át
tekintése és az adekvát következtetések le
vonása, azok beépítése a katonai elméletbe 
és gyakorlatba.


