
 

  



1992. augusztus 25. 
Londonban nemzetközi konferencia kezdődik a volt Jugoszláviáról 

 

Az 1. világháború után, 1918-ban létrejött Szerb-Horvát-Szlovén Királyság 
1929-ben vette fel a Jugoszlávia nevet, és vált egyre inkább szövetségi állammá. 
A Balkán-félsziget szláv nemzeteit tömörítő állam (Bulgária kivételével) 1988-
tól krízisállapotba került, és 1992-ig nemzeti konfliktusok ütötték fel a fejüket 
és váltak véres harcokká. A belső konfliktusra azonban a világszínpad 
legrelevánsabb szereplői is figyelmesek lettek, köztük a NATO és az Európai Unió 
is. 1992. augusztus 25-én kezdődött meg a nemzetközi Jugoszlávia-konferencia, 
amely egészen augusztus 28-ig tartott, amelyen részt vettek az Európai Unió 
kormány- és államfői, továbbá az Egyesült Nemzetek Szervezetének főtitkára is. 



A konferencia során a résztvevők egyetértettek abban, hogy a végső megoldást 

az jelentené, ha a szembenálló felek felhagynának a harcokkal, ha betartanák 

a kiadott tűzszünetet, és ellenállnának annak, aki azt megszegni óhajtja. Ez 

alapján az is fontos, hogy a felek aktívan részt vegyenek a tárgyalásokon, 

viszont ha közvetetten teszik ezt meg, képviselők útján, az úgyszintén megoldást 

jelenthet. A konferencia központi elemét az egyéni szabadságjogok 

figyelembevételével konstruálták meg, amit az ENSZ Emberi Jogok Nemzetközi 

Egyezségokmányai, az Emberi Jogok Európai Egyezménye, az Egyesült Nemzetek 

Szervezetének egyéb eszközei, az Európai Tanács és az Európai Együttműködés 

által képviseltek. 

 



  



 

A konferencián külön kihangsúlyozták az etnikai kisebbségek jogait, a kisebb 

csoportoknak járó tolerancia jelentőségét, az önrendelkezési jogot és az 

alapvető emberi szabadságjogokat. Az eseményen elítélték az erőszakos 

kiutasításokat, a fogva tartásokat, a kényszeres, etnikai alapon történő 

lakosságcseréket és erőszakos kísérleteket, valamint szorgalmazták a 

fogolytáborok azonnali bezárását, a likvidált és kitelepített személyek 

hazatérésének lehetőségét. A humanitárius attitűd betartását az 1949. 

augusztus 12-i genfi egyezménnyel támasztották alá, és leszögezték: aki áthágja 

azt, arra személyes felelősség hárul. 

 



A régió államainak függetlensége és szuverenitása, a balkáni országok területi 
integritása, a határok sérthetetlensége is figyelmet kapott, természetesen az 
ENSZ alapokmányának, az SCE záróokmányának, a Párizsi Chartának 
figyelembevételével. Ezáltal elutasították a területszerzésre irányuló 
törekvéseket és a határok megváltoztatását okozó cselekvéseket. 

Megfogalmazták, hogy a Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaság 
jogutódlását konszenzussal vagy választott bírósági eljárással kell rendezni, 
valamint el kell érni az utódállamok közötti kölcsönös elismerést, egymás 
jogainak és státuszainak tiszteletben tartását. Az érintett államoknak előírták 
az ENSZ Biztonsági Tanácsának a volt Jugoszláv Szocialista Köztársaság 
válságáról szóló határozat betartását, és e határozat végrehajtásának minden 
áron eleget kellett tenni. 



 



 

 

Kiemelték a humanitárius segítségnyújtás jelentőségét is, a megfelelő védelem 

elérését, a helyi hatóságokkal való együttműködést, a rászorulók és a háború 

sújtotta emberek megsegítését és támogatását, mindenekelőtt a kiszolgáltatott 

helyzetben lévő gyermekek esetében. A feleket felszólították arra, hogy 

működjenek együtt a nemzetközi megfigyelési, békefenntartói, 

fegyverzetellenőrzési műveletekben a háború sújtotta övezetben, és 

járuljanak hozzá az erőszak megelőzéséhez, a vérontás redukálásához. 

 



Források 

https://core.ac.uk/download/pdf/229399108.pdf 

 

https://search.archives.un.org/downloads/international-conference-on-former-yugoslavia-icfy-1992-1993.pdf 

 

https://www.peaceagreements.org/viewmasterdocument/1171 

 

https://www.peaceagreements.org/viewmasterdocument/1164 
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