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Annotáció 

Megalakulása óta Horvátország az euro-atlanti integrációba való bekapcsolódás mellett kötelezte el magát, 

annak mindkét formájában: katonailag-politikailag és gazdaságilag. A horvát politika hivatalos 

dokumentumainak sorában ez az irány több mint nyilvánvaló, s a horvát politika szinte a folyamat 

egyetlen szakaszában sem mulasztotta el hangsúlyozni, hogy hosszú távú érdekről van szó, ami egyúttal 

az az alap, amelyen a modern horvát állam tovább kíván fejlődni.  

Az első komolyabb nézeteltérések Horvátország iraki válság iránti viszonyulásának a megítélésében 

támadtak. A többi rendszerváltó országhoz hasonlóan a horvát politika sem a legmegfelelőbben igazodott 

ki a válság zűrzavarában. Hol határozottan Amerika iraki politikáját támogatta, hol az európai, azaz a 

francia–német kezdeményezés mellett foglalt állást. Ez egyben rámutatott a horvát elnök és az akkori 

miniszterelnök, Račan állásfoglalása közötti különbségekre is. 

2003 májusában tulajdonképpen amerikai sürgetés mozdította elő az ún. Adriai Alapokmány aláírását az 

Albánia, Horvátország és Macedónia közötti partnerségről. Megértve, hogy az Irakról folytatott nagy 

viták, akárcsak az ún. régi és új Európára történő felosztás hatással lehet Albániára, Horvátországra és 

Macedóniára, az amerikai politika sietett kapcsolatot teremteni e három ország között, és kilátásba 

helyezni számukra a NATO-csatlakozás lehetőségét, amennyiben együttműködési kapcsolataik 

felgyorsulnak, és lehetővé teszik a reformok gyorsabb véghezvitelét. 

Együttműködve a szövetség tagállamaival, kis európai államként Horvátország aktív résztvevője lehetne 

az európai biztonsági rendszer kiépítésének, s szerepvállalásával, függetlenül attól, milyen súlya van a 

szavának, hozzájárulhatna az új nemzetközi kapcsolatok fejlesztéséhez is. A világ legnagyobb politikai-

katonai szervezetének munkájában való részvétel lehetősége semmiképpen sem elhanyagolható tény. 

Lenne súlya, különösen a délkelet-európai térségben. 

A középiskolás és az egyetemista populáció körében végzett ismétlődő közvélemény-kutatásaival az EU- 

és a NATO-tagságról, a Horvát Atlanti Tanács az említett populáció egyes előítéleteit és 

meggyökeresedett nézeteit igyekszik kiszűrni, továbbá képet kapni az említett integrációs folyamatokkal 

kapcsolatos tényismeretéről és tájékozottsági szintjéről. 


