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Több mint tíz év után ismét az Észt Centrumpárt alakíthatott kormányt Észtország-
ban – együtt az előző kormánykoalíció két tagjával, a szociáldemokratákkal és az 
IRL-lel. Taavi Rõivas reformpárti miniszterelnök még három évig sem tölthette be a 
tisztségét, november elején ugyanis a koalíciós partnerei lemondásra szólították fel, 
a Centrumpárt és az ellenzék többi pártja pedig bizalmatlansági indítványt nyújtott 
be ellene.

A koalíción belül már a 2015-ös választások után komoly ellentétek alakultak ki, a 
három párt közötti szövetség felbomlásához pedig az őszi elnökválasztás eredmé-
nye szolgáltatta a muníciót. A Centrumpárt ezzel párhuzamosan tudatosan készült 
a kormányzás átvételére, hiszen nem sokkal a bizalmatlansági indítvány előtt le-
váltották a párt addigi elnökét, a legnépszerűbb észt politikust, Edgar Savisaart. 
Ezzel nagyon fontos generációváltás zajlott le a pártban. A világsajtó a Centrum-
párt és az Egységes Oroszország közötti együttműködési szerződés miatt súlyos 
aggodalmaknak adott hangot. Bár az észtországi orosz kisebbség kétségtelenül a 
Centrumpártot preferálja nagy arányban, az ország alapvető külpolitikai prioritásai-
ban azonban biztosan nem lesz változás.

Viharos Változások az észt belpolitikában

November végén Kersti Kaljulaid elnök a Centrumpárt vezetőjét, Jüri Ratast je-
lölte ki a miniszterelnöki posztra, és elfogadta a koalíciós kormány tagjait is. 
Az előző két hónapban az észt politikai szcéna jelentős változásokon ment 

át. Az emblematikus Toomas Hendrik Ilves helyét Kersti Kaljulaid elnök asszony 
vette át. November 9-én pedig a Centrumpárt vezette ellenzék által kezdeménye-
zett bizalmatlansági indítvány eredményeképpen véget ért az Észt Reformpárt és 
Taavi Rõivas miniszterelnök csupán 961 napos kormányzása. A Riigikogu (az egy-
kamarás észt parlament) képviselői közül hatvanhárman nem szavaztak bizalmat a 
kormányfőnek. Ez nem csupán az ellenzéki pártok eredményes politikai stratégiájá-
nak a következménye volt, mivel egyes politikai kérdések miatt a kormánykoalíción 
belül is komoly ellentétek feszültek, és a miniszterelnök pozíciója már a kezdetektől 
bizonytalanságokkal volt terhes.

A kormányra kerülésekor a harmincas évei elején járó egykori szociálisügyi 
miniszter, Taavi Rõivas eleve egy „elég nagy cipőbe lépett bele”, hiszen 2014-ben 
a kilenc évig a kormányfői székben ülő Andrus Ansip leköszönése után jelölte őt 
miniszterelnöknek a kormányzó Reformpárt. Ráadásul a jelöltségét egyfajta po-
litikai karaktergyilkosság melléktermékének köszönhette. Eredetileg ugyanis az 
észt politikai establishmentben lényegesen prominensebb személyiség, az egykori 
EU-biztos, Siim Kallas vette volna át a hivatalt, aki azonban az őt ért intenzív média-
támadás után nem vállalta a miniszterelnök-jelöltséget. Kallas egyébként korábban 
is volt már miniszterelnök és a Reformpárt elnöke is. A 2015-ös parlamenti válasz-
tásokon ismét a párt szerezte meg a legtöbb mandátumot, és hosszas koalíciós 

http://rus.postimees.ee/3904987/bolshoj-obzor-chto-premer-ministr-taavi-ryjvas-sdelal-za-961-den-u-vlasti
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tárgyalások után sikerült hárompárti kormányt alakítania a szociáldemokratákkal 
(Sotsiaaldemokraatlikuks Erakonnaks, SDE) és a radikálisabb jobboldali-konzervatív 
IRL-lel (Pro Patria és Res Publica Unió, Erakond Isamaa ja Res Publica Liit).

a reformpárt Vezette kormánykoalíció Válsága

Az ellenzéki Centrumpárt 2016. november elején nyújtott be bizalmatlansági in-
dítványt Rõivas miniszterelnök ellen, bár az inkább csak egy gyors reakció volt 
részükről az elmúlt évben szisztematikusan dezintegrálódó kormánykoalíció 

ellenében. Valójában ugyanis ebben az időszakban a Reformpárt, a szociáldemok-
raták, illetve az IRL között több stratégiai és politikai kérdésben is komoly ellentét 
feszült.

Az egyik ilyen kérdés az Európában eszkalálódó migrációs válság volt. A Re-
formpárt már a válság kezdetétől arra az álláspontra helyezkedett, hogy támogatni 
kell a kvótarendszert, és feltétel nélküli szolidaritást kell vállalniuk az EU tagállamai-
nak a migráció ügyében. A koalíció másik két pártja azonban szembehelyezkedett a 
legnagyobb kormánypárttal. Az IRL narratívája szerint nem a kvótarendszer jelenti 
a megoldást a migrációs válságra, hanem a forrásországok számára kell segít-
séget nyújtani a helyi viszonyok rendezéséhez. 2015 májusában Urmas Reinsalu 
igazságügy-miniszter kijelentette, hogy a menekültkvóta nemcsak az Európai Unió 
szerződéseit, hanem az észt alkotmányt is sérti. A szociáldemokraták, így példá-
ul Hannes Hanso védelmi miniszter szerint a közel-keleti konfliktuszónákhoz közel 
fekvő országoknak nyújtandó segítség biztosítása, nem pedig a kvóta a megoldás. 
Ezzel véleményükkel a szociáldemokraták és az IRL is az ellenzéki erők, a Cent-
rumpárt és az Észt Konzervatív Néppárt (Eesti Konservatiivne Rahvaerakond, EKRE) 
által képviselt narratívához csatlakoztak. A politikai kontextushoz látni kell azt is, 
hogy – egy idén februárban készült felmérés szerint – az észtek döntő többsége 
(nagyjából 63 százalékuk) a migrációs válságot értékelte a legégetőbb biztonsági 
kihívásnak.

A koalíció dezintegrálódásának utolsó mérföldköve az elnökválasztás volt. 
Ugyanis azon a Reformpárt sem a saját, sem a koalíciós partnerei jelöltjét nem volt 
képes sikerre vinni.

Észtországban egy meglehetősen bonyolult választási rendszeren keresztül jut 
hatalomra az új államfő. A törvényhozás egyötödös támogatásának birtokában lehet 
valaki államfőjelölt. Amennyiben három szavazási forduló után sem kapja meg egyik 
jelölt sem a szavazatok kétharmadát, úgy egy, a Riigikogu és a helyi önkormányza-
tok tagjaiból álló választási kollégium feladata az elnök megválasztása. Amennyiben 
nekik sem sikerül döntésre jutniuk, a kérdés visszakerül a parlament elé.

A Reformpárt államfőjelöltje Siim Kalas volt. (A választási folyamat elején még 
az előző külügyminiszter, Marina Kaljurand is részt vett az elnökségért folytatott 
versenyben.) A Centrumpárt Mailis Reps egykori oktatási minisztert jelölte, az IRL 

https://www.academia.edu/22304760/Balancing_between_solidarity_and_responsibility
https://www.academia.edu/22304760/Balancing_between_solidarity_and_responsibility
http://www.inst.ee/uuringud/eesti-inimeste-hoiakud-pagulaskriisi-suhtes
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és az Észt Szabadságpárt pedig Allar Jõkst indította. Az elnökválasztás első két 
szakaszában (három szavazási forduló, választási kollégium) egyik jelölt sem sze-
rezte meg az előírt többséget, így a kérdés visszakerült a parlament elé. Ez volt az 
a pont, amikor a miniszterelnöknek elfogytak a Kalas támogatását szolgáló politikai 
kártyái. Kersti Kaljulaid megválasztása ugyanis egy felemás politikai kompromisz-
szum eredménye volt, hiszen ő addig nem vállalt aktív szerepet az észt politikai 
életben: korábban az Európai Számvevőszék nemzeti képviselője volt.

a saVisaar-éra Vége

és generációVáltás a centrumpártban

A Centrumpárt az elmúlt években mindvégig a Riigikogu második legerősebb 
politikai formációja volt. Egykori vezetője, a szovjet rendszerváltásban is részt 
vett tallinni polgármester, Edgar Saavisar évtizedek óta szinte kizárólagos 

hatalommal bírt a párton belül. Jogosan feltételezhetjük, hogy a Centrumpárt párt-
politikai stratégiájának a része volt, hogy Savisaart még a bizalmatlansági indítvány 
benyújtása előtt elmozdítsák a párton belüli kulcspozíciójából. A helyzet komolysá-
gát egyébként jól jelzi az a tény is, hogy a Centrumpárt hajlandó volt egy ilyen nagy 
kockázatot vállalni. Ugyanis Savisaar hosszú ideje az észt politikai élet legnépsze-
rűbb politikusa, a 2015-ös választásokon is ő kapta a legtöbb szavazatot.

Ráadásul a párt választmánya nem az ország harmadik legnépszerűbb politiku-
sát, a Savisaar által is támogatott Yana Toomot, hanem a párt fiatal generációjához 
tartozó Jüri Ratast választotta meg – nagy többséggel – az új pártelnöknek. Ez 
bizonyos szempontból generáció- és hatalomváltást is jelent, másfelől pedig egy 
kísérletet arra, hogy szalonképesebbé és a választási győzelemre esélyesebbé 
tegyék a Centrumpártot. Ugyanis bár most egy jól időzített politikai manőverrel 
sikerült kormányt alakítaniuk, azonban a 2019-es választásokon már valódi győzel-
met kellene aratniuk. Centrumpárti kormányzásra már több mint egy évtizede nem 
volt példa – a párt utoljára 2005-ben volt tagja kormánykoalíciónak.

Kétségtelen, hogy Savisaar sok szállal kötődött az orosz kormányzó elithez, 
bár ennek mértékét és mélységét csak körvonalazni tudjuk. 2010-ben a KaPo, az 
észt belügyi titkosszolgálat készített egy jelentést, amelyet a Postimees napilap 
hozott nyilvánosságra. A dokumentum szerint Savisaar abban az évben több al-
kalommal is találkozott Vlagyimir Jakunyinnal, az orosz államvasutak vezetőjével. 
Egy június végi megbeszélésük során Jakunyin 1,5 millió eurós támogatást kínált 
fel a Centrumpárt támogatására, az Andrei Pervozvannoi Fund nevű orosz NGO-n 
keresztül – amelynek éppen ő maga volt a vezetője. De azt sem szabad elfelejteni, 
hogy Savisaar pártelnöksége idején kötötték meg az Egységes Oroszország és a 
Centrumpárt közötti egyezményt is.

http://www.riigikogu.ee/en/estonian-president-2016/
http://www.riigikogu.ee/en/estonian-president-2016/
http://rk2015.vvk.ee/acquired-mandates.html
http://news.postimees.ee/3898359/savisaar-won-t-attend-center-party-congress-asks-to-vote-for-toom
http://news.err.ee/v/news/7c7d883c-8fdc-49d6-a5b4-22fdc1375f58/juri-ratas-elected-chairman-of-the-center-party
http://rus.delfi.ee/daily/estonia/chitajte-kak-soglasno-dokumentu-kapo-savisaar-prosil-deneg-dlya-partii-v-rossii?id=67548744
https://search.wikileaks.org/gifiles/emailid/403341
https://www.stratfor.com/analysis/political-scandal-estonia-and-russian-influence-baltics
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Mára az „oroszkérdés” nem annyira meghatározó témája az észt politikai diskur-
zusnak, mint akár egy évtizeddel ezelőtt volt. Ráadásul az orosz kisebbség attitűdjei 
is változóban vannak: egy tavalyi kutatás szerint az észtországi oroszok többsége 
számára a nemzetállam iránti lojalitás már nem kérdéses, azonban a nyelvhasználat 
még mindig nagyon fontos. Ugyanakkor a Centrumpárt nem hagyhatja figyelmen 
kívül azt a tényt, hogy a 2015-ös választásokon az oroszajkú szavazók nagyjából 
70 százaléka rájuk szavazott. Éppen ezért sem meglepő, hogy az új pártvezető 
meglehetősen visszafogottan nyilatkozott az Egységes Oroszországgal kötött szer-
ződésről. Ratas szerint a szerződés adta kereteket nem töltötték meg tartalommal, 
az gyakorlatilag „mélyhűtött” állapotban van.

kitekintés

A Centrumpárt megerősödését a nemzetközi – elsősorban a nyugati – sajtó az 
Egységes Oroszország párttal kötött együttműködési megállapodása miatt 
gyanakvással figyelte, és a mostani helyzetet aggodalommal kommentál-

ta. Kétségtelen, hogy a Centrumpárt és az Egységes Oroszország között 2004 óta 
valóban létezik egy ilyen megállapodás. A mindössze kétoldalas dokumentum az 
együttműködés kereteit határozza meg nagy vonalakban. A Centrumpárt vezetői 
– így például Kadri Simson és a miniszterelnök, Jüri Ratas is – határozottan kije-
lentették, hogy a két párt között gyakorlati együttműködés már hosszú évek óta 
nincsen. Bár az is igaz, hogy a 2015-ben tartott pártkongresszuson nem szavazták 
meg a megállapodás felbontását.

Mindezek ellenére bizonyos, hogy az új kormány nem fog változtatni az ország 
alapvető külpolitikai prioritásain és azonosulási keretein. Az új miniszterelnök nem 
sokkal a kormányalakítás után világossá tette, hogy Észtország számára a legfonto-
sabb szövetségi rendszer a NATO, illetve az Európai Unió. Oroszország tekintetében 
pedig továbbra is az európai uniós álláspont az irányadó.

Belpolitikai szempontból a Centrumpárt számára az egyik legfontosabb feladat a 
koalíción belüli vezető szerepének a megtartása és a koalíció integritásának a meg-
őrzése lesz. A következő törvényhozási választásokra kormányzati eredményeket 
kell felmutatnia – ahhoz pedig alapfeltétel a kormánykoalíció stabilitása. Baltikumi 
elemzők kiemelték: ez igenis komoly kihívás a Centrumpárt számára, hiszen az IRL 
harmadik erőként, a Centrum- és Reformpárt kihívójaként kíván megjelenni az elkö-
vetkezendő években. Az IRL az új kormányban a tizennégy szaktárcából ötöt kapott 
meg, többek között olyan kulcsfontosságút, mint a pénzügyminiszteré. A másik leg-
fontosabb kihívás pedig az orosz kisebbség szavazatainak a megtartása Savisaar 
háttérbe szorulása ellenére is. A Centrumpárt vezette kormány valószínűleg nyitni 
fog az oroszajkúak felé, és a nyelvkérdés ismét magasabbra fog kerülni az észt 
politikai agendán. Erre utalt Mihhail Kõlvart, a Centrumpárt egyik alelnöke, amikor 
kijelentette: mindenképp szorgalmazni fogják az orosz nyelvű alap- és középfokú 

http://www.css.ethz.ch/en/services/digital-library/articles/article.html/59907ae2-3fe4-4d7d-88c4-de2e3e3b907e?platform=hootsuite
http://www.reuters.com/article/us-estonia-election-idUSKBN0LX15620150302
http://news.err.ee/v/news/4ca79e7c-cbd6-488a-a6ce-69f69ee4704e/ratas-protocol-with-united-russia-not-happening-frozen
http://news.err.ee/v/news/26840d37-68d4-43d3-ad95-bcdda232963f/overview-center-partys-cooperation-protocol-with-putins-united-russia
http://www.nytimes.com/2016/11/21/world/europe/estonia-juri-ratas-center-party.html?_r=0
http://news.err.ee/v/news/225f7541-410d-4048-9891-5e0ff297f912/49th-cabinet-of-estonia-sworn-in-under-prime-minister-juri-ratas
http://news.err.ee/v/news/cf564c2d-1dfd-4cfa-b8ef-d58f341c0f54/tallinn-deputy-mayor-new-estonian-government-to-shift-stance-on-russian-language-education
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oktatás fejlesztését (jelenleg ugyanis a kéttannyelvű intézményekben a tárgyak mi-
nimum 60 százalékát észt nyelven kell tanítani).

A másik két balti ország belpolitikájában is komoly változások mentek végbe az 
elmúlt egy évben, de igazán váratlan eredményt csak a litván Seimas-választások 
hoztak. Litvániában a Litván Gazdák és Zöldek Uniója (Lietuvos valstiečių ir žaliųjų 
sąjunga, LVŽS) nyerte meg október végén a parlamenti választásokat: a 141 man-
dátumból 54 helyet szereztek meg. Ez alapjaiban rengette meg a litván belpolitikát, 
hiszen a szovjet rendszerváltás óta a koalíciós kormányokat vagy a Litván Szo-
ciáldemokrata Párt (Lietuvos socialdemokratų partija, LSDP), vagy a konzervatív 
Haza Szövetsége - Litván Kereszténydemokraták (Tėvynės sąjunga – Lietuvos 
krikščionys demokratai, TS-LKD) vezette.

Ráadásul a 2012-es választásokon még a szociáldemokraták kapták a legtöbb 
szavazatot, s így 38 helyet szereztek a parlamentben. Az előző miniszterelnök, 
Algirdas Butkevičius pártja a 2016-os választásokon azonban 21 mandátummal 
kevesebbet kapott, és a konzervatívok is kevesebbhez jutottak, mint négy éve. Az 
LVŽS választási eredménye abból a szempontból is egyedülálló, hogy 2012-ben 
még a parlamentbe sem sikerült bejutnia. A párt jól érzett rá a Litvániában uralkodó 
közhangulatra, vagyis a két nagy párttal – és különösen a szociáldemokraták-
kal – kapcsolatos erős ellenérzésre, egyfajta elitellenességre. Politikai stratégiai 
szempontból éppen ezért volt taktikus lépés, hogy Saulius Skvernelist helyezték a 
választási kampány középpontjába. Skvernelis, aki rövid ideig belügyminiszter volt 
az előző kabinetben, 2016 elején már a legnépszerűbb politikusnak számított az 
országban – politikai brandjének markáns része volt, hogy függetlenként politizál. 
Idén októberben jelentette be, hogy hangsúlyozottan függetlenként, de az LVŽS 
támogatásával indul a választásokon. November végén így a Seimas Skvernelist 
jelölte miniszterelnöknek.

http://www.vrk.lt/2016-seimo/rezultatai
https://www.osw.waw.pl/en/publikacje/analyses/2016-10-26/talks-governing-coalition-lithuania
http://www.ve.lt/naujienos/lietuva/lietuvos-naujienos/saulius-skvernelis---populiariausias-politikas-jis-lenkia-prezidente-ir-premjera-1432123/



