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Традиційно, упродовж усього існування людського суспільства,
міжнародним відносинам була притаманна конфліктність. Причому
для кожної із систем міжнародних відносин був притаманним той чи
інший, або й кілька мотивів міжнародних конфліктів[1]. У сучасному ж
світі навіть незначне збройне зіткнення може призвести до різкого
загострення міжнародної ситуації в усьому регіоні, а неминуча
міграційна хвиля здатна дестабілізувати ситуацію і за його межами.

Однією з глибинних причин локальних війн і збройних
конфліктів після Другої світової війни стало устремління національно-
етнічних общин до самовизначення. Подібні наміри набували
найрізноманітніших форм боротьби, від антиколоніальних рухів до
сепаратистських. Однак у всіх випадках основним приводом
конфлікту був національний фактор. Утім не завжди це призводило до
виникнення воєнно-політичних криз. У високорозвинених країнах
боротьба набувала рис етнолінгвістичних та етнокультурних рухів, не
призводячи до серйозних внутрішніх потрясінь і тим більше до
втручання інших держав.

Численні етнічні конфлікти стали характерною ознакою саме
кінця ХХ ст. Їхня природа різноманітна. Інколи вони носять характер
боротьби за своє національне самовизначення (наприклад Баски).
Однак частіше етнічні конфлікти виникають тоді, коли нацменшість у
певній країні вже має по сусідству своє національно-адміністративне
утворення. Більше того, як свідчить історичний досвід, компактне
проживання певної національної меншини поряд із державним



утворенням, де вона є титульною нацією неодмінно призводить
до міжнародних конфліктів.  Отож,  не викликає подиву той факт, що
міжнародне право традиційно не допускає утворення такого роду
національних автономій. Із цілком зрозумілих причин окремі
громадяни можуть забажати жити у своїй державі, як це часто було в
ХХ столітті. Приклади - трагічні. Зокрема, саме іредентизм німців
використав у своїй зовнішній політиці А. Гітлер.

Неодмінною ознакою іредентистських рухів є наявність
політичних рухів націоналістичного спрямування. Говорячи про
націоналізм, ми розглядаємо його, як прихильність власній нації, що
висловлюється політичним шляхом. Не вкладаючи притаманного
радянській історіографії негативного змісту в цей термін, мусимо
відмітити, що він може супроводжуватись агресивними планами та
діями однієї нації проти іншої, аж до етнічних чисток.

Цей термін почав активно використовуватися на початку
90-х рр. у зв’язку з початком етноконфесійного конфлікту в Боснії та
Герцеговині, коли воюючі сторони почали проводити цілеспрямовану
політику, спрямовану не тільки на знищення збройних сил противника,
але й на повний контроль за територією шляхом терору і масового
знищення населення. Саме цьому військовому конфлікту ми
завдячуємо і введенням в обіг офіційного терміна “етнічна чистка”. У
1994 р. спецкомісія ООН дала таке його визначення: “цілеспрямована
політика, розроблена однією етнічною або релігійною групою для
усунення насильницькими, що призводять до терору, методами
цивільного населення іншої етнічної або релігійної групи з визначених
географічних районів”[2, с. 30].

Наприкінці ХХ століття чимало дослідників почали проводити
паралелі з його початком. Дійсно, у розвитку та перебігу конфліктів
початку і кінця століття було чимало спільного. Однак є і низка
істотних відмінностей. Насамперед перебіг конфліктів став значно
швидшим, та й самі вони стали більш керованими, хоча їх небезпека
від того не зменшилась. Швидше навпаки. Визначальним фактором
гостроти конфлікту сьогодення ми можемо вважати вплив третьої
сторони.

Напевне в жоден інший період імовірність мирного розв’язання
найгостріших протиріч не залежала настільки від відповідальності
політичних діячів, ніж сьогодні. Навіть елементарна етноконфесійна
поляризація може призвести до непередбачуваних наслідків. Роль
каталізатора вибуху можуть відіграти як псевдо націоналізм, так і
численні “історичні образи”, які кожен народ має до своїх сусідів.
Певні суперечності, поєднані з трагічною історією, сприймаються як



непереборні перешкоди. Взаємна ненависть зберігається і
проявляється в політиці етнічних чисток, при чому лідерство в
політичному житті завойовують деструктивні сили котрі намагаються
усунути будь-які форми співіснування етнічних груп на одній території
та створити на ній однорідну етнічну масу [3, с. 56].

“Вбийте їх сьогодні, інакше вони уб’ють вас завтра”, цей лозунг
уперше було широко використано під час вірмено-азербайджанського
конфлікту в Нагірному Карабасі та широко використано під час
конфлікту в Косово. Саме під час останнього США розіграли власний
сценарій, поставивши світову спільноту перед фактом і використавши
етноконфесійний фактор.

Наведений приклад особливо наочно демонструє приреченість
етноконфесійного конфлікту в сьогоденні без активного втручання
третьої сторони. Початок ескалації Косовського конфлікту дивним
чином збігся зі зміною окремих зовнішньополітичних пріоритетів
США.  В основу нової зовнішньої політики було покладено іслам, що
знайшло своє відображення вже в “Стратегії національної безпеки для
нового століття” (жовтень 1998 р.) [4].

У цьому аспекті найнебезпечнішим для основ нового світового
порядку уявляється такий різновид етнонаціональних конфліктів, як
іредентизм.

Словник іноземних слів трактує цей термін, як політичний рух за
приєднання до країни її історичних територій [5, с.247]. Як наслідок, це
призводить до криз, що охоплюють міждержавні воєнно-політичні
кризи, котрі виникли внаслідок різних форм боротьби національно-
етнічних спільнот за самовизначення. У свою чергу сучасні вчені
такого виду міжнародні конфлікти поділяють на власне іредентистські,
сепаратистські й автономістські. Намагання держави – джерела
іредентистського руху - придушити його силовим шляхом та
підтримка ззовні у свою чергу призводить до особливо гострих
міждержавних криз.

За підрахунками С. Лавренова та І. Попова, 10,9% всіх воєнно-
політичних криз другої половини ХХ ст. були викликані саме цими
причинами [6, с. 481]. В цьому плані, говорячи про іредентизм, як про
явище у сучасних міжнародних відносин більш доцільним буде
вживати визначення І. Попова. Згідно з ним іредентизм – різновид
національних рухів, що виступають за відділення певної території з
метою її подальшого приєднання до сусідньої держави [6, с. 486].

Такого виду міжетнічні конфлікти,  які пов’язані із зростанням
національної свідомості, швидко переростають у міжнародні, оскільки
при розвитку іредентистських рухів неминучим є втручання в конфлікт



інших держав. Після чого він набуває характеру збройного
конфлікту, який у свою чергу може бути як локальним, так і
багатостороннім [7, с. 456-464].

При цьому конфлікт надзвичайно швидко приходить до стадії
ескалації, що, як правило призводить до застосування сили. Як casus
belli конфліктуючі сторони використовують:

а) політичні рішення конфронтаційного характеру;
б) випадковий інцидент, що призвів до людських або
матеріальних жертв.
в) провокацію;
г) інсинуацію, тобто штучне створення інциденту[7, с. 473-474].
Причому до провокативних методів нині частіше вдається слабша

сторона, маючи на меті насамперед привернення на свій бік світової
спільноти. Подальша ескалація такого виду конфлікту
характеризується за п’ятьма основними параметрами:

- за засобами боротьби (що набули більш жорсткого характеру
порівняно з минулим);
- за масштабами протиборства (збільшується обсяг залучених

ресурсів);
- за об’єктами спору (розширюється коло “непримирених”

протиріч, аж до повного несприйняття);
- за прагненням сторін (від спроб отримання позитивного для

себе результату до кінцевої мети – нанесення максимальної
шкоди противнику).

- за кількістю учасників [7, с. 475].
Іредентистські рухи стали однією з найпоширеніших

довготривалих причин виникнення воєнно-політичних криз, реальні
передумови чому створює феномен розділених етносів. Серед усього
різноманіття національних рухів іредентистські порівняно
малочисельні. Нині до такого виду конфліктних зон ми можемо
віднести Кіпр та Сомалі. Криза і подальший розпад СРСР та світової
системи соціалізму викликали до життя іредентистські рухи в
колишній Югославії, де яскраво виражених рис набули політичні рухи
албанців, сербів, македонців. Однак попри порівняну нечисельність
цих конфліктів, їхні учасники висувають привабливі лозунги.
Потенційні можливості такого виду конфліктів існують і в інших
регіонах.

Гострота воєнно-політичних криз, викликаних іредентистськими
рухами, обумовлюється тим, що вони становлять одну з найбільших
загроз для територіальної цілісності і політичного режиму держави.
Криза носить запеклий і безкомпромісний характер. Приводом тут



виступає цілий комплекс політичних, релігійних, соціально-
економічних та інших причин, що набувають яскраво вираженого
національного забарвлення.

Іредентистські рухи, як правило, виникають при одночасному
загостренні соціально-економічних протиріч та етнічних розбіжностей.
Причому конфлікт може відразу набувати іредентистського
забарвлення, а може пройти певну еволюцію: автономізм – сепаратизм
– іредентизм (наприклад, рух турків-кіпріотів, боротьба Косовських
албанців).

Конфлікт – це завжди багатовимірне явище, що розвивається
поступово, спочатку у формі активності екстремістських сил, що
провокують уряд на жорсткі кроки та готують громадську думку до
радикальних форм спротиву. Істотну роль в ескалації конфлікту
відіграє етнічна і релігійна нетерпимість, що ускладнюється
корумпованістю державного апарату. Безпосередньою причиною може
виступати політична і мовна нерівність, асиміляція. Виходячи з цього,
об’єктивним смислом конфлікту виступає відновлення прав певної
нації чи народності, які найкраще можуть бути гарантованими у своїй
державі.

Особливою різновидністю іредентистських рухів є конфлікти, що
виникають при розпаді багатонаціональної держави. Як правило,
кордони в федеративній державі умовні. Тому єдині етноси розділені
між різними адміністративно-територіальними утвореннями.
Відповідно, значного поширення набуває рух за невизнання існуючих
кордонів. Як реакція на такі види рухів розпочинається дискримінація,
котру здійснює національна більшість. Істотним фактором, що
надзвичайно ускладнює конфлікт і призводить до ескалації насильства
є міжцивілізаційні та етноконфесійні розбіжності, котрі усугубляються
історичним чинником та історичною пам’яттю. Істотними факторами
формування іредентистських рухів є: територіальна близькість
нацменшини до “своєї” держави, географічна зосередженість, рівень
економічного розвитку, соціальне положення (передусім соціально-
економічні труднощі), історичні зв’язки з “великою
вітчизною” (особливо, якщо раніше вони перебували в складі однієї
держави), активність сусідніх країн, або країни, що претендує на роль
арбітра. Напевне в сьогоднішніх іредентистських рухах саме участь
третьої сторони є основним дестабілізуючим фактором. Зокрема, саме
участь НАТО в Косовському конфлікті призвела до розширення й
ескалації конфлікту. Деструктивність позиції Альянсу проявилась і в
тому, що підконтрольні йому ЗМІ сформували суспільну думку проти
ООН.



Багаторівневий характер іредентистських рухів наглядно
представлений югославською кризою. Ця держава становить приклад
еволюційного переростання сепаратистських рухів в іредентистські. І
навіть під час перебігу югославської кризи особливе місце в ній, за
вибухонебезпечним потенціалом займає Косовський конфлікт.

В інтересах провокування і ведення війни в Косово були
використані міжетнічні та міжконфесійні суперечності. Активно
використовувалось маніпулювання етно-релігійними настроями в
народі, що дозволило не тільки створити необхідний конфліктний
потенціал, але й сформувати сили опозиції (наприклад, Армія
визволення Косово).

Косово – колиска сербської державності, займає особливе місце у
сербському менталітеті і надійно ввійшла в національну міфологію.
Попри твердження шовіністично налаштованих окремих албанських
істориків що “коли серби прийшли в Косово, то зустріли тут албанців”,
достовірно відомо про сербський характер краю ще в
ранньовізантійські часи. Албанці з’явились у Косово вже після
османського поневолення Сербії (ще один чинник, який дратує сербів).
Тим не менш, у краї впродовж століть чисельно переважали серби.

Ситуація змінилась під час Другої світової війни, коли за
підтримки Італії більша частина Косово ввійшла до складу Албанії.
Після цього понад 110 тисяч сербів були змушені покинути Косово.

Президент Югославії Й. Броз Тіто не дозволив їм повернутись у
рідні домівки. Від 1945 року понад 300000 сербів покинули Косово,
тоді як тільки впродовж 1939-1945 років понад 150000 албанців
переїхали на постійне проживання до Косовського краю. Слід
зауважити,  що до квітня 1949 року кордон між Албанією та
Югославією згідно з розпорядженням Тіто був відкритий, оскільки
лідер Югославії сподівався на створення Балканської федерації. Це
також сприяло збільшенню кількості албанців.
Після Другої світової війни Косово стало, як відомо, частиною
Югославської Федерації. Новий глава новоутвореної держави
здійснив перекройку кордонів, не надто переймаючись співпадінням
адміністративних меж з етнічними. До того ж останні були досить
умовними. У 1974 році, згідно з конституцією Югославії край отримав
автономію,  яка де-факто призвела до самоврядування. Склалося певне
парадоксальне становище в СФРЮ: автономний край Косово отримав
рівні права з Республікою Сербія, до складу якої він входив. Косовська
адміністрація формувалася переважно з етнічних албанців, а школи,
так само,  як і університет у Приштині, отримали право викладання
албанською мовою. Викладачі з Албанії працювали на запрошення в



столичному університеті і водночас агітували краян за об'єднання з
Албанією. В результаті, вже в 1981 році в Приштинському університеті
відбулися заворушення та почалася кампанія за відокремлення Косово
і приєднання краю до Албанії. В умовах демографічного вибуху, коли
середня албанська сім'я мала від 6 до 9 чоловік, процес видавлювання
сербів з провінції тривав. 1987 року 60000 сербів Косово підписали
петицію, у якій закликали уряд Белграду припинити кампанію тиску,
яку вони назвали геноцидом проти сербів.

Вже після смерті Тіто у 1980 р. в Югославії спостерігається ріст
націоналізму, підтримуваний у т.ч. і партійними органами. У засобах
масової інформації з’являються статті відверто націоналістичного
змісту. Більше того, розпочинається полеміка між друкованими
органами Белграда, Загреба, Любляни. З’являється т. зв. феномен
“етнічного ренесансу”, котрий під впливом національної інтелігенції
ще більше загострює міжнаціональні суперечності, що ускладнювалось
ментальними розбіжностями. Словенці і хорвати наполягали на своїй
причетності до середньоєвропейського регіону, серби підкреслювали
свою роль як основи слов’янства. Словенці розглядали Югославію
тільки як політичну а не національну категорію. У сербській свідомості
мала місце “суміш п’ємонтизму і спонтанного потягу до інтеграції,
об’єднання навколо Сербії [6, с. 495]. Знову почала мусуватись ідея
“Великої Албанії”.

Ситуація істотно ускладнилася соціально-економічними
труднощами, що набули кризових ознак. Соціально-економічна криза
досить швидко переросла у воєнно-політичну. Суперечності визріли в
межах єдиної держави та вибухнули в нових.
У 1989 році, під тиском сербської меншини Косово, автономія краю
була відмінена новим президентом Югославії Слободаном
Мілошевічем.  Але на цьому конфлікт не вщухає.  1990-го лідери
етнічних албанців проголошують незалежність Косово, у відповідь на
це Белград розпускає уряд Косово.

1992 року президентом самопроголошеної республіки Косово
було обрано академіка Ібрагіма Ругову. За шість наступних років
етнічна напруга між етнічними албанцями та сербами переросла у
збройний конфлікт та масштабні етнічні чистки. Попри звинувачення
на адресу сербської поліції, чистки активно
проводились (і проводяться) всіма сторонами, що
конфліктують.

Отже, після війни в Словенії (1991), Хорватії (1991-1995), Боснії
та Герцеговині (1992-1995) настала черга і збройного конфлікту в
провінції Косово. Таким чином, багатоетапна югославська криза



наочно демонструє участь третьої сторони в етнонаціональних
конфліктах, яка у даному випадку зводилась до максимального
зменшення сербського впливу в регіоні. До речі, на висоті в конфлікті
виявилась зовнішньополітична пропаганда косоварів, котрі вміло
використали антирадянські страхи Заходу та соціалістичну назву партії
С. Мілошевича.

Під час Косовської кризи проявилися такі характерні її
особливості: інтернаціоналізація конфлікту, політика подвійних
стандартів, верховенство права сильного, планомірне маніпулювання
ЗМІ.

Вимоги всіх ворогуючих сторін були однотипними та базувались
на історичному праві й національному принципі. І серби, й албанці
періодично посилались на міжнародне право про національне
самовизначення, права людини і нацменшин, які можна трактувати як
на користь однієї, так і іншої сторони. Зважаючи на історичне значення
Косово, серби албанські претензії сприймають винятково як
сепаратизм. Албанська ж сторона акцентує увагу на “історичній
несправедливості” сербів, чорногорців, македонців і великих держав
які тривалий час стояли на перешкоді до створення албанської етнічної
держави і продовжують “заважати” її подальшому розвитку.
Під час розвитку конфлікту намітилось і зіткнення інтересів у самому
албанському русі, котрий поділився на три течії:

- політичну - Демократичний союз Косова (лідер Ібрагім
Ругова);

- так званий уряд в еміграції (очолюваний Буяром Букові)
- екстремісти АВК, лідер котрих Хашим Тачі фактично переміг

на останніх виборах у краї.
Сепаратизм, передусім радикали, зумів створити організаційну
систему, котра складається з воєнного і політичного керівництва,
спеціальних мобільних терористичних загонів, резервістів, які
активізувались у 1998-му і створили передумови для війни США і
Югославії.

Своєї кінцевої мети екстремісти ніколи особливо не приховували:
розширити вільну територію, спричинити війну через провокації,
вивести її за межі краю, домогтися визнання боротьби як національно-
визвольної і, відділившись від Югославії, об’єднати території Косово,
Чорногорії, Македонії, Санджака [3, с. 58].

Наприкінці вересня 1998 року НАТО передає ультиматум
президенту Сербії з вимогою негайно припинити жорсткі поліцейські
дії проти етнічних албанців, котрі того часу озброювались за
допомогою Альянсу. 1 жовтня Великобританія, Франція та США



попереджають Слободана Мілошевича про те, що ігнорування
вимог НАТО може призвести до військової операції НАТО проти
Сербії.  2 жовтня Рада Безпеки ООН у повному складі засуджує масові
вбивства на території Косово. Характерним є факт засудження
геноциду без покладання вини лише на одного з учасників конфлікту.
Тим не менше, вказаний факт у подальшому отримав одностороннє
трактування.

Незважаючи на погрози, успішні дії сербської правоохоронних
органів проти незаконних збройних формувань не припиняються.

Всупереч міжнародному праву такі дії оголошуються етнічними
чистками.
США вдались до човникової дипломатії. Спеціальний представник
Білого дому Річард Холбрук уже на початку жовтня проводить
переговори з представниками Белграду та етнічних албанців. Бажаючи
продемонструвати готовність до переговорів, 13 жовтня Белград
погоджується на те, щоб 2000 миротворців від ООН прибули на
територію Сербії для врегулювання конфлікту. Тим не менш,

16 грудня Холдбрук повідомляє про те, серйозні протиріччя
між сербською стороною та етнічними албанцями стосовно
майбутнього статусу Косово [8, р. 10-11]. При цьому ескалація насилля
та кровопролиття в цій провінції Сербії в грудні 1998 року різко
зростає.  У відповідь на вбивство сербського посадовця в Косово,
сербська поліція провела антитероситичну операцію, під час якої було
ліквідовано 36 бойовиків, у подальшому оголошених страченими
мирними жителями. Конфлікт почав набувати ознак громадянської
війни, при чому на відміну від попередніх сутичок у Косово, із
використанням важких озброєнь.

24 грудня при підтримці 100 танків серби розпочали наступ біля
міста Подужево, у якому 21 грудня був убитий сербський
поліцейський. Коли ми говоримо про участь третьої сторони в
конфлікті, то мусимо зазначити, що підтримку отримували не лише
антисербські сили. Свого традиційного союзника підтримала Росія,
котра рішуче засудила дії НАТО.  Не було єдності і в Альянсі. Значну
стурбованість надмірною активністю США продемонструвала
Франція, яка формально не порушуючи єдності Альянсу, у дійсності
почала демонструвати приховану підтримку Сербії.

Цього часу (листопад 1998 року) на сторінках західної преси
розгорається скандал стосовно офіцера французької розвідки Пьєра
Анрі Бунеля, який передавав військові секрети НАТО сербській
стороні. Сам Бунель заперечував зраду і стверджував, що він передавав
інформацію згідно з наказами французького керівництва [9, p. 5].



Несподівано м’яке покарання (обвинувачений провів у в’язниці
два роки, а згодом отримав відстрочений трьохрічний строк
ув’язнення) підтверджує його заяву.

У відповідь на човникову дипломатію американців міністр
закордонних справ Франції Г. Ведрін виступив з ініціативою створення
Контактної групи з представників 6 країн. До цієї ініціативи
приєднався міністр закордонних справ Росії Ігор Іванов. 12 січня 1998
року два міністри іноземних справ висловлюють майже однакове
бачення стосовно ситуації в Сербії, закликають США припинити
неефективну човникову дипломатію та перейти до розв’язання
Косовського конфлікту в рамках Контактної групи. Вже 29 січня 1999
року відбулось засідання цієї групи в Лондоні на якій були присутні
міністри закордонних справ США, Великобританії, Франції, Італії,
Росії, Німеччини. Глави МЗС країн засудили акти масового вбивства
Косовських албанців у селищі Расак (Racak), поклавши вину за
ескалацію насилля як на службу безпеки Сербії, так і на Визвольну
Армію Косово. Представників етнічних албанців і сербського уряду
було запрошено на зустріч 6 лютого в Рамбуйє. Обом
конфліктуючим сторонам було відведено 21 день на врегулювання
конфлікту. При цьому зазначалось, що резолюції Ради Безпеки ООН
стосовно конфлікту в Косово 1160, 1199 та 1203 стосуються не лише
сербів, але й косовських албанців.

До сербської сторони Контактна група висунула такі вимоги:
припинити наступальні дії та репресії в Косово; діяти в рамках угод з
ОБСЕ, НАТО та Ради Безпеки ООН; сприяти поверненню біженців у
свої домівки; провести повне розслідування масових вбивств у селищі
Расак із залученням представників генеральної прокуратури ООН;
ідентифікувати та затримати офіцерів сербської поліції, що брали
участь у цих подіях [10]. Аналогічні вимоги було висунуто і до
албанської сторони.

Вже 6 лютого 1998 року, розпочалась історична мирна
конференція у Рамбуйє. Хоча серби й албанці відмовлялися
перебувати в одній залі, на відкритті конференції вони сиділи поряд,
що вже засвідчило певний прогрес у відносинах. Як неодноразово
підкреслювалось, головною метою мирних переговорів було
припинення кровопролиття, яке тривало вже 11 місяців і забрало життя
понад 2000 мешканців Косово. Сербів та албанців повідомили про те,
що вони отримають план урегулювання кризи в регіоні та попередили,
що у випадку неприйняття мирної угоди, НАТО буде наносити
повітряні удари з метою примусу обох сторін до виконання рішень
міжнародних організацій. Звичайно, для партизанських загонів



албанців такі заходи були менш небезпечними, ніж для
державних органів сербів.

Заради підписання остаточної угоди, сторони що конфліктують
та представники Контактної групи зібралися ще й 23 лютого, після
того, як саме албанська сторона порушила домовленість про
перемир’я на півдні від міста Пріштіна, коли дві групи повстанців
атакували сербську поліцію 19 лютого, на що сербська сторона 20
лютого відповіла артилерійським вогнем.
Подальший розвиток подій дає нам підстави вважати, що це була
спланована провокація. Уже 19 лютого президент США попередив
Сербію про можливість проведення бойової операції військами НАТО
у випадку продовження сербами бойових дій проти албанців. Того ж
дня президент Росії, з яким світова спільнота, фактично вже перестала
рахуватись, зробив заяву про недопустимість застосування військ
НАТО на території цієї країни.

Згідно з угодою в Рамбуйє, Косово повинно було отримати значну
автономію, починаючи від запровадження вільних та чесних виборів і
закінчуючи запровадженням демократичних інститутів влади та
встановленням справедливої судової системи. При цьому дії обох
сторін повинні були узгодити з усіма постановами Ради Безпеки ООН,
а міжнародні спостерігачі від ОБСЄ та підрозділи НАТО (а не ООН)
отримати вільний доступ для інспектування ситуації в будь-якій точці
Федеративної Республіки Югославія. Фактично такий договір, згідно
з яким підрозділи НАТО не підпадали під внутрішні закони Югославії,
порушував би суверенітет Югославії, але, незважаючи на сильний тиск
міжнародної спільноти, Мілошевич так і не підписав його, оскільки в
очах багатьох сербів підписання цього договору було б актом
національної зради. Згідно з цим договором наступна зустріч
Контактної групи, сербської й албанської сторін повинна була
відбутись у Франції 15 березня 1999 року.

Угоди в Рамбуйє не набрали чинності, оскільки сербська сторона
цього не зробила. 24 березня 1999 року президент США Білл Клінтон
мав персональну 35-хвилинну телефонну розмову з президентом Росії
Б. Єльциним, під час якої він схарактеризував ситуацію в Косово як
«деструктивну, расову, етнічну, релігійну та культурну агресію».
Клінтон намагався переконати російського колегу в необхідності
військової операції в Косово, нагадавши про те, що свого часу саме
військова операція в Боснії примусила Мілошевіча сісти за стіл
переговорів [11]. Проте російський президент не погодився на
нанесення повітряних ударів по території Сербії, а міністр іноземних
справ Росії Є. Примаков навіть відмінив свій запланований візит до



Вашингтону. Незважаючи на жорсткі заперечення Росії та заяву
президента Єльцина в ЗМІ Росії про недопустимість війни на території
Сербії, а також на те, що Рада Безпеки ООН не дала дозвіл на
проведення військової операції в Косово (Росія та Китай застосували
вето), Б.  Клінтон отримав підтримку в Сенаті США (58 – за військову
операцію, 41 – проти). 24 березня 1999 року НАТО
розпочало масовані бомбардування території Сербії, повністю
виступивши, як союзник однієї зі сторін конфлікту.

Позицію лідера Альянсу – США наглядно демонструє
опублікований “Звіт Держдепартаменту”. Документ розбито по
розділах, які в сукупності малюють картину цілеспрямованого
геноциду проти албанців, здійснюваного Державою і підтриманого
всією сербською спільнотою: здійснюване силоміць виселення,
пограбування і спалення, затримання, страти без суду і слідства,
зґвалтування, порушення нейтралітету щодо медичних працівників,
позбавлення ідентичності.

Відповідно до цього саме із середини березня 1999 року значно
активізувались етнічні чистки, що й призвело до військового
втручання. Вину за це було покладено виключно на сербську сторону:
«На відміну від подій минулої осені, коли напади сербів на цивільне
населення здебільшого траплялись у невеликих містечках, цієї весни
югославська армія та спеціальні загони поліції разом зі щойно
озброєними цивільними сербами виселили своїх співгромадян майже з
усіх великих міст і містечок краю» [12, с.2]. Отже, вперше на такому
представницькому рівні було застосовано, засуджений ще у
Нюрнберзі, принцип колективної відповідальності. Чимало писалось
про страти: «Крім пересічних громадян, серби цілеспрямовано
знищують представників інтелігенції, висококваліфікованих фахівців
та громадських лідерів» [12, с. ].

Вказуючи на різновиди насильства, американські дипломати не
навели переконливих конкретних фактів злочинів і навіть визнали, що
«...сербські сили, що провадять кампанію етнічних чисток, поки що не
робили спроб заселити понад 500  міст і сіл, мешканців яких вони
вигнали геть» [12, с. 10.5].

Отже, весь пафос документу спрямований на підтримку
сепаратизму (оскільки всі серби – вороги,  а не лише режим)  що,
зважаючи на географічну близькість Албанії, неодмінно мало б
набувати іредентистських рис.

Масштабність підтримки іредентистського руху було
продемонстровано використанням союзниками чотирьох основних
принципів воєнної пропаганди саме щодо сербів:



1) “Ми” не хотіли війни.
Тодішній Генеральний секретар НАТО Х. Солана у своєму зверненні
зазначив: «Нам було нелегко прийняти рішення про застосування сили
в Федеральній Республіці Югославії. Це рішення виникло лише після
того, як довготривалі та інтенсивні дипломатичні зусилля, спрямовані
на те, щоб переконати Президента Мілошевича погодитися з вимогами
міжнародної спільноти, ні до чого не призвели» [13].

2) Ворог уособлюється в конкретній особистості.
По закінченні війни, у часописі “НАТО-ревю” було опубліковано
портрети оголошених раніше у міжнародний розшук воєнних
злочинців. Із 17 чоловік троє були хорватами, інші – серби [14, с. 9].

3) “Наші” дії мотивуються винятково принципами гуманізму.
У “Новинах НАТО” зазначалось: «Врахувавши величезні масштаби
людських страждань та ті ризики, які спричиняє це насильство в
самому центрі Європи для безпеки всього континенту, НАТО було
змушене вдатися до дій ...Військові дії НАТО спрямовані на
підтримку політичних цілей міжнародної спільноти, які було
підтверджено в недавніх заявах Генерального секретаря ООН та ЄС, а
саме створення мирного, багатоетнічного та демократичного
Косово» [15, с. 3]. Розвиваючи цю тезу, стверджувалось, що Косово є
ілюстрацією того, як дипломатію необхідно підтримувати військовою
силою, гідною довіри. НАТО надало гуманітарну допомогу країнам-
партнерам, що межують з Югославією, щоб ті могли опікуватися
мешканцями Косова, які стали жертвами чисток з боку югославських
сил безпеки [16, с. 6]. В свою чергу У. Кларк, у статті з багатозначною
назвою “Коли без застосування сили не обійтись”, визнаючи підтримку
АВК, однак ототожнював її з озброєними косоварами, здійснюючи
підміну причини наслідками [16, с. 11-18].

У численних заявах наполягалось на загрозі поширення конфлікту
на увесь регіон і, як наслідок, на порушеннях Белградом резолюцій РБ
ООН. Досить багатозначними були заяви про те, що РБ виявилася
неспроможною проконтролювати виконання власних резолюцій.[Заява
щодо становища в Косово // 16, с. D1-D2; 17, с. 16-17].

4) Дії ворога відзначаються особливою жорстокістю і викликають
жах.

Ілюстрацією цієї тези, є фактично весь, уже згадуваний Звіт
держдепартаменту США.

Бомбардування сербської території призвело до загострення
гуманітарної ситуації в цьому регіоні. На квітень 1999 року, згідно з
Конвенцією 1951 року про статут біженців і Протоколу до неї 1967
року, лише Німеччина прийняла понад 10000 албанських біженців.



Частина втікачів перемістилася на територію Франції, Бельгії,
Польщі, сусідніх Македонії та Албанії. На самій території Сербії
літаками НАТО були скоєні численні злочини проти мирного
населення. Внаслідок численних «помилок» військових пілотів НАТО
чи не щодня жертвами ставали мирні мешканці Сербії, а представники
НАТО продовжували незграбно стверджувати, що той чи інший
випадок трапився через ще одну помилку [18].
Бомбардування сербської території військами Альянсу закінчилось
лише 9 червня 1999 року після того, як С. Мілошевіч погодився
вивести війська з Косово. Згідно з рішенням ООН 10 червня 1999 року
почалося формування стабілізаційних сил KFOR, а 11 червня в Косово
ввійшли війська НАТО в складі KFOR.

Аналіз Косовської кризи спонукає до наступних висновків. По-
перше, де-факто було задекларовано пріоритет прав людини над
суверенітетом певної країни. Тобто у випадку масових порушень прав
людини національний суверенітет не є більше перешкодою для
міжнародного втручання. Події в Косово дозволяють стверджувати, що
будь-яка невелика країна може стати об'єктом військового втручання
великих західних країн або їхніх блоків у випадку «порушення прав
людини». Звідси виникає питання: яка легітимна міжнародна установа
має право вирішувати, що суверенітет тієї чи іншої країни можна
порушувати під гаслами боротьби за права людини?

По-друге, норми міжнародного права та постанови Ради Безпеки
ООН, які є вторинними джерелами міжнародного права, були відкрито
проігноровані. Фактично великі західні країни обійшли ООН і визнали
законним НАТО, як новий інструмент виконання рішень міжнародної
спільноти. Світова міжнародна організація ООН де-факто була
замінена регіональним військово-політичним альянсом при розв'язанні
питання захисту прав людини. Звідси виникає ще одне додаткове
питання: а чи завжди західні (християнські) демократичні цінності, які
відстоюють країни-члени НАТО, будуть співпадати зі східними
цінностями чи то мусульманського плану, чи то індуїстсько –
буддійського плану?

По-третє, Китай та Росія втратили статус великих держав, з
думкою яких і їхнім правом вето в Раді Безпеки ООН не рахуються (з
цієї точки зору можна пояснити і окремі нинішні дії В. Путіна).
Православна Сербія є традиційною зоною геостратегічних інтересів
Росії, оскільки історично Росія була головною рушійною силою
підтримки національно визвольної боротьби Сербії проти Османської
імперії протягом XVIII – XX століть. Військова операція НАТО на
території Косово значно підірвала міжнародний престиж Росії.



По-четверте, на території Косово, що є частиною Сербії і
отримала статус протекторату, були запроваджені свої власні гроші,
створена власна митниця, здійснюється власними силами контроль за
кордоном. Тобто відбувається процес, спрямований на здобуття повної
незалежності цієї провінції.

Європа отримала прецедент, коли світова спільнота призвела до
зміни кордонів незалежної країни, хоча де-юре цього ще не відбулось.

Отже, один із головних принципів післявоєнної Європи –
непорушність кордонів незалежних держав – був підірваний.
Демократична нація повинна забезпечувати права всіх своїх громадян,
включаючи тих, хто належить до національних меншин і проживає на
її території, але вона не зобов'язана визнавати право цих меншин на
самовизначення й отримання своєї території. Якщо Косово, врешті-
решт, здобуде незалежність, то що тоді змусить інші етнічні меншості
не боротись за свою незалежність. Це стосується і боснійських сербів, і
басків, і кримських татар, і численні етнічні групи Росії, включаючи
чеченців, тощо. Міжнародний протекторат над територією Косово
може призвести до низки нових міжнародних протекторатів, які будуть
центрами міжетнічної напруги, поглинатимуть чималу гуманітарну
допомогу міжнародної спільноти, і це може трапитися як альтернатива
стабільному існуванню суверенних держав.

По-п'яте, косовська криза показала, що локальні війни виходять
на новий технологічний рівень, вони все ближче наближаються до
рівня зіркових війн. ВПС НАТО майже безкарно здійснюють
«високоточне», кероване комп’ютерами, бомбардування Сербії, а
супротивники західних гуманітарних цінностей, нічим не можуть
відповісти. Це психологічно спонукає Захід до нових
«комп’ютерних» агресій проти менш технологічно розвинених країн
Сходу та Півдня.

Етнічні конфлікти і націоналізм посилили процес руйнування
самого поняття держави протягом останнього десятиліття. У багатьох
випадках це вже призвело до розширення місцевих автономій,
зменшення повноважень центральних органів влади, а в деяких
випадках навіть до розвалу країн. Нині постає питання про те,
наскільки цей процес розпаду може далі поглиблюватися і на якому
рівні його можна чи слід припинити. Багатьом державам доводиться
мати справу з меншинами, що борються за розширення своєї автономії,
чи навіть намагаються змінити національні кордони. З
одного боку цієї шкали, такі групи можуть погрожувати державі
відокремленням від неї. З іншого – можуть, наприклад, чинити тиск на
уряд, який добивається членства в НАТО чи ЄС.



Однак це регіональні аспекти проблеми. Проалбанське
розв’язання косовської проблеми може поставити іредентизм нарівні з
глобальною загрозою тероризму. Очікуваний вихід Косово зі складу
Сербії створює передумови його об’єднання з Албанією, яка і так
роздирається протиріччями між північчю і півднем, до дезінтеграції
Македонії, де в північно-західних регіонах зосереджено понад 20%
албанців, до претензій Болгарії на македонську північ. Логічним
наслідком такого розвитку подій є зростання конфронтації між
Туреччиною і Грецією, наслідки якої є непередбачуваними. Реальною
стає примара Великої Албанії, що може призвести до нового вибуху на
Балканах. Успіх косоварів може пожвавити угорська проблема у
Воєводині та спричинити негативні наслідки на ситуацію в Румунії,
Словаччині, Україні.

Отже, іредентизм і його складова – Албанська проблема стає
тісно пов’язаною з глобальними проблемами сучасності.

Сучасна Західна політична думка заперечує таку загрозу. У цьому
аспекті варто згадати міркування одного з провідних
натівських аналітиків щодо нових загроз. До перебільшених чи
надуманих загроз він відносив фундаменталізм, тероризм та
інформаційну безпеку, розглядаючи протидію цим викликам зі сторони
національних урядів, як спробу прикриття репресій проти руху
народів за своє самовизначення [19, с.34].
Коментарі зайві.
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В статье анализируются международные конфликты
современности в контексте решения национального вопроса, позиция
великих держав, в частности США, по отношению к
ирредентистским движениям.
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