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Hamberger Judit                Generációváltás jelei a lengyel társadalomban

2011. október 9-én egynapos, egyfordulós választások zajlottak le a harmincnyolcmilli-
ós Lengyelországban,1 ahol a lakosság a kétkamarás parlamentbe – a szenátusba és a 
szejmbe – választotta meg új képviselőit. A nyugodtnak mondott kampány után az ered-
mények nemcsak a hosszú távú előrejelzéseket igazolták, hanem meglepetést is okoztak: 
új párt (Palikot Mozgalma) jutott be az alsóházba, nem várt, 10%-os eredménnyel, és 
a baloldal hagyományos pártja, a Demokratikus Baloldal Szövetsége a vártnál sokkal 
gyengébben szerepelt.

Az eredmények

A 48,9%-os részvételi arány mellett a választások végleges eredménye a következő:2

SZEJM (460 tagú)
Polgári Platform (PO): 39,2%  207 mandátum
Jog és Igazságosság (PiS): 29,9%  157 mandátum
Palikot Mozgalma (RP): 10%  40 mandátum
Lengyel Néppárt (PSL): 8,4%  28 mandátum
Demokratikus Baloldal Szövetsége (SLD): 8,3%  27 mandátum
Lengyelország a Legfontosabb (PJN): 2,2%  nem jutott be
Német kisebbség (NP): 0,19%  1 mandátum
A többi választási bizottság (párt, formáció és egyéni jelölt) együtt:  1,81%

SZENÁTUS (100 tagú)
Polgári Platform (PO):  63 szenátor
Jog és Igazságosság (PiS):  31 szenátor
Lengyel Néppárt (PSL):  2 szenátor
Függetlenek:  4 szenátor

Összesen 106 választási bizottság született, azaz ennyi párt, formáció és egyéni jelölt 
rendelkezett kampánystábbal. A száz szenátori helyért 500, a négyszázhatvan képviselő-
házi mandátumért 7035 jelölt versenyzett.

A választások, amelyek ötpárti képviselőházat tesznek lehetővé, az eddigi jobboldali–
néppárti kormánykoalíció (PO+PSL) fennmaradását erősítették meg. Az eredményekből 
azonban látható, hogy a kormánynak csak tízmandátumos, gyenge többsége lesz, ugyanis 
a két párt együtt csak 235 mandátummal bír. 

1 Lengyelország lakosságának pontos száma hivatalosan: 37.748.288 fő.
2 Forrás: „Wybory 2011 do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej”. Państwowa Komisja Wyborcza, 

http://wybory2011.pkw.gov.pl/wsw/pl/000000.html#tabs-1, 2011. november 10.
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Az eredményekből levonhAtó áltAlános következtetések

A választási eredményekből több általános következtetés is levonható. Az egyik 
az, hogy a szabad Lengyelországban a rendszerváltás után ez az első eset, hogy 
ugyanaz a kormány, átalakítás nélkül, négy évig kormányozott. A korábbiakat 

ugyanis többször átalakították, vagy megbuktak, és előrehozott választások következtek.
Ugyancsak először történt meg, hogy a választóktól ugyanaz a politikai formáció 

– jelen esetben a Polgári Platform (PO) és a Lengyel Néppárt (PSL) – kapott lehetőséget 
arra, hogy újabb négy évig irányítsa az országot és folytassa a megkezdett folyamatokat. 
Ez azt is jelenti, hogy a lengyel választók huszonkét éve először voltak elégedettek egy 
kormánnyal. Az eredmények azt igazolják, hogy a választók többsége azt akarja, hogy a 
kormányrúdnál ne történjen változás – nem akarnak politikai „kurzusváltást”. Az üzenet 
egyúttal tartalmazza azt az igényt is, hogy a kormánynak a reformok terén valóságos és 
látható, érzékelhető lépéseket kell tennie. Arra is következtethetünk, hogy a lengyel EU-
elnökség idején nem akarnak más hangnemet, nem akarják, hogy a kormányváltás miatt 
megakadjon és megváltozzon az eddigi irány.

Van, aki szerint az eredmény a lengyel társadalom érettségéről vall, ami eddig nem 
volt elmondható. Sokan az oly régen vágyott politikai stabilitás eljöttét látják benne. Ez 
ugyanis a lengyel parlamentarizmus történetében is rendkívüli esemény és jelzés. Az 
azonban nem kedvező jelenség, hogy mindez alacsony részvételi arány mellett történt.

Általános megállapításként kezelhető, hogy az eddig „bebetonozott” pártrendszer 
most – azáltal, hogy a választók tíz százaléka egészen új pártot (Palikot Mozgalma) ho-
zott felszínre – elkezdett repedezni, ami egyúttal azt is jelzi, hogy a lengyelek egyre 
nagyobb arányban akarnak új tematikákat, új kérdéseket, új problémákat képviseltetni: 
újfajta, eddig nem volt problémák megoldását ígérő mozgalomnak adtak (nem várt mér-
tékű) bizalmat.

A választások eredményéből az is kikövetkeztethető, hogy a lengyel társadalom ed-
digi értékrendje, hagyományos értékei, „fontossági sorrendje” és mentalitása jelentős 
átalakuláson megy keresztül. A túlnyomórészt katolikus vallású, történelmére sokat adó, 
azt értékként kezelő, a katolikus egyházat és a hadsereget – mint kivételes helyzetben levő 
intézményeket – támogató lengyel társadalom most „modernizálódik”, és értékítéletében 
új sorrendet kialakítva, ezeket háttérbe tolja. Ez egyúttal a társadalomban és a politikában 
folyó generációváltásnak is következménye.

A részvételi Arányok problémájA

Lengyelországban az alacsony választási vagy szavazási részvétel tartós probléma. 
Ritkán fordul elő, hogy ebből a célból „mozgósítható” a társadalom. A lengyel 
demokrácia jellemzője, hogy erős a lakosság passzivitása a közszférában. A po-

litikailag aktívak minden esetben nagyon aggódnak emiatt, s egyre kevésbé számítanak 
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ötven százalék fölötti részvételi arányokra. Összehasonlításképpen: 1991-ben a választási 
arány 43%-os volt, 2005-ben 40%-os, 2007-ben 53,88%-os; a 2010-es elnökválasztásé 
pedig rekord nagyságú, mert elérte az 55,31%-ot.

A lengyelországi választások másik jellemzője, hogy nagyon magas a mindvégig bi-
zonytalanok aránya, ami érvényes volt most is. Két hónappal a választások előtt még 
30%-os volt az arányuk, és ez csak lassan csökkent, s a végén is 16-20%-os maradt. Értük 
folyt a kampányban a küzdelem.

Sajátos jellemző, hogy elég nagy az aránya azoknak, akik nem merik bevallani, hogy 
nem vesznek részt a választásokon. A közvélemény-kutatásokban, előzetes felmérések-
ben egyre nagyobb „hazudják”, hogy majd elmennek szavazni, mint ahányan valójában 
szavaznak. Idén is tíz százalékkal többen, a megkérdezettek 59%-a mondta, hogy részt 
vesz a választásokon, s ehhez képest csupán 49% szavazott.

Annak, hogy a lengyelek miért maradnak távol, miért nem népszerű náluk a közvetlen 
demokrácia e formája, többféle magyarázata létezik. Oly sokan például azért nem szavaz-
nak, mert ez történelmi hagyomány. Ahogy Aleksander Kwaśniewski volt elnök mondta: 
a lengyel lélek nem szavaz, mert hagyományosan erős az intézményellenesség, az intéz-
ményekkel szembeni bizalmatlanság, ide értve a politikai pártokat is.3 Másik magyarázat, 
hogy a marginális helyzetben levők, az alacsony jövedelműek, a szegény régiókban lakók, 
az alacsony képzettségűek általában nem szavaznak. A politikai tudatosságot általában 
az iskolázottsághoz kötik. (2006-ban például Lengyelország lakosságának 14–15%-a volt 
felsőfokú, 35%-a középfokú végzettségű.) A lengyel elit alacsony politikai kultúrájával 
is szokták magyarázni a gyenge részvételi arányt. A lengyel szavazókra jellemző az is, 
hogy gyakran átszavaznak a jobboldalról a baloldalra és fordítva. Amíg ez az átszavazási 
ugrándozás, ez a bizonytalanság Nyugaton fél évszázad alatt 9%-os volt, a lengyelek-
nél 38%-os.4 Lengyelországban nem a szélsőségesek, a radikálisok és az anarchisták 
tartózkodnak a szavazástól, hanem sokkal inkább a mérsékeltek, s gyakran ez is oka a 
nagyarányú bizonytalanságnak és az alacsony részvételnek.

válAsztások új szAbályok AlApján

A választójogi törvény módosítása 2011 elején született meg, és augusztustól 
lépett életbe (ami egyébként nem volt szabályos, nem felelt meg az alkotmány 
előírásainak, mert mindössze két hónappal a választások előtt történt meg).5 

A legfontosabb módosítás, hogy a rendszert az arányosból fokozatosan többségivé 
alakítják át.

3 „Duch polski nie głosuje. były prezydent RP Aleksander Kwaśniewski”. Gazeta Wyborcza, http://m.
wyborcza.pl/wyborcza/1,105226,10070745,Duch_polski_nie_glosuje.html, 2011. augusztus 7.

4 Agnieszka Kublik: „Co nęci wyborcę”. Gazeta Wyborcza, http://wyborcza.pl/1,75478,10431220,Co_
neci_wyborce.html, 2011. október 8.

5 „Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy”. Państwowa Komisja Wyborcza, http://pkw.gov.
pl/g2/2011_09/99fdee4abc14f22f5c5d802e5708de44.pdf; http://pkw.gov.pl/ustawy-wyborcze/ustawa-
z-dnia-5-stycznia-2011-r-kodeks-wyborczy-wraz-z-przepisami-wprowadzajacymi-te-ustawe.html. 
Letöltés ideje: 2011. november 18.

http://m.wyborcza.pl/wyborcza/1,105226,10070745,Duch_polski_nie_glosuje.html
http://m.wyborcza.pl/wyborcza/1,105226,10070745,Duch_polski_nie_glosuje.html
http://wyborcza.pl/1,75478,10431220,Co_neci_wyborce.html
http://wyborcza.pl/1,75478,10431220,Co_neci_wyborce.html
http://pkw.gov.pl/g2/2011_09/99fdee4abc14f22f5c5d802e5708de44.pdf
http://pkw.gov.pl/g2/2011_09/99fdee4abc14f22f5c5d802e5708de44.pdf
http://pkw.gov.pl/ustawy-wyborcze/ustawa-z-dnia-5-stycznia-2011-r-kodeks-wyborczy-wraz-z-przepisami-wprowadzajacymi-te-ustawe.html
http://pkw.gov.pl/ustawy-wyborcze/ustawa-z-dnia-5-stycznia-2011-r-kodeks-wyborczy-wraz-z-przepisami-wprowadzajacymi-te-ustawe.html
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Az új szabályok szerint a szenátusi választások a korábbi arányos elv szerintivel (40 
választási kerület) ellentétben, többségi választási elv szerint, 100 egymandátumos vá-
lasztási kerületben folytak le. Korábban egy választókerületben 2–4 szenátort lehetett 
megválasztani. Most azonban egy párt (egy választási bizottság) egy körzetben csak 
egyetlen jelöltet indíthatott, és a választók csak a legtöbb szavazattal rendelkezőt juttat-
hatták be a szenátusba. Egyetlen jelölt indítása, illetve kizárólag az első helyezettnek a 
szenátusba való bejutása – ez az új szabályoknak a szenátusra vonatkozó legfontosabb 
jellemzője. A szenátorjelölteket korábban legalább háromezer aláírással kellett támogatni, 
most már elég volt kétezer is. A szejm képviselőire vonatkozó szavazás a továbbiakban 
is az arányosság elve szerint történik. A háromszáztizenkétezer négyzetkilométeres or-
szágot negyvenegy, különböző nagyságú, többmandátumos (7–19) választási körzetre 
osztották. A választónak egy preferenciális szavazati lehetősége van a félig nyílt listán.

Ahhoz képest, hogy a módosítás azzal a szándékkal történt, hogy a szenátorokat ne a 
pártok adják, hanem a választók személyiségekre szavazhassanak, a végső eredmények 
alapján mindössze négy olyan tagja lett a lengyel felsőháznak, aki nem valamelyik párt 
jelöltje volt. Az új szabályok szerinti első választásokon tehát a személyiségek választá-
sához fűzött remények nem teljesültek. Egyelőre a pártok monopóliuma volt jellemző a 
szenátorok megválasztásában is.

A legnagyobb kormányzó párt, a Polgári Platform vezető politikusai – közöttük a 
miniszterelnök, Donald Tusk is – abban reménykednek, hogy idővel majd az alsóházat 
is többségi elven fogják megszavazni a lengyel állampolgárok. Ehhez azonban alkot-
mányt kell módosítani, mert a jelenlegi egyenesen előírja, hogy a szejmbe (az alsóházba) 
az arányosság elve alapján kell választani a képviselőket. Az új szabályokat a Polgári 
Platform – élén az államfővel – úgy akarta megváltoztatni, hogy a választások kétnapo-
sak legyenek, de az alkotmánybíróság ezt nem engedélyezte. Az EP-választások és az 
önkormányzati választások lehetnek kétnaposak, de a parlamenti és az elnökválasztások 
egynaposak maradnak.

A nők arányára vonatkozó előírásokat (az új kvótarendszert, amely szerint a nőknek 
legalább 35%-os arányban kell szerepelniük a választási listákon) most vezették be. Ezt 
úgy játszották ki, hogy bár a szejmbe szóló választási listákon a jelöltek 42–43%-a volt a 
nő, de a többségük a „választhatatlan” helyeken szerepelt, és így nem volt esélyük arra, 
hogy mandátumot szerezzenek. A listavezetőknek csak 21%-a volt nő. A szenátusi válasz-
tásokra összeállított listáknak nem egészen 14%-át foglalták el a nők.

Módosultak a kampány menetének és a pártfinanszírozásnak a szabályai is. A vá-
lasztási hadjárat során a reklámra a teljes kampányösszegnek csak a nyolcvan százalékát 
fordíthatták. A televízióban és a rádióban fizetett választási hirdetéseket nem közvetíthet-
tek, ilyeneket csak a sajtóban és az interneten engedélyeztek, továbbá két négyzetméternél 
nagyobb plakátok nem jelenhettek meg. Amellett, hogy 2011-ben a pártoknak adott állami 
szubvenciók mértékét lecsökkentették, minden választási bizottságnak nyilvános válasz-
tási alapot kellett létrehoznia, amit központilag ellenőriznek, de a nyilvánosságot a pártok 
valójában saját kedvük szerint értelmezték. Az új szabályok szerint szabaddá kellett tenni 
a betekintést a kampányfinanszírozás forrásaiba, de ezt a politikai pártok nem hajlandók 
tudomásul venni, és nem akarják nyilvánosságra hozni az „anyagiakat”.
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Azt, hogy egy adott választási bizottságot milyen összegekkel támogathatják – akár a 
jelöltek, akár mások –, szabályokhoz kötötték: eddig ennek mértéke a minimálbér tizen-
ötszöröse volt, az új szabályok értelmében ezt felemelték negyvenötszörösre. Azaz egy 
képviselő- vagy szenátorjelölt sem fizethet be a kampányalapba 62.370 złotynál nagyobb 
összeget. A bizottságoknak minden ilyen pénzről, befizetésről, hozzájárulásról listát kel-
lett vezetniük, s azt fel kellett tenniük a honlapjukra. Az alapba beérkezett pénzeknek 
a megengedett feletti részét az államkincstár kisajátítja. A politikai pártok azonban azt 
állítják, hogy az előírás csak azokra a választási bizottságokra (kampánystábokra) vonat-
kozik, amelyek nem politikai formációkéi. Az 1300 złotyn felüli hozzájárulások nyilvános 
közlését a pártok megtagadták.6

A választójogi szabályok módosításához tartozik, hogy a külföldön élők (kb. 2,3 mil-
lió lengyel) is szavazhattak, a követségeken és levélben is, a konzulon keresztül. Erre a 
lehetőségre több mint százharmincezer jelentkező volt.

A versenyző pártok és szAvAzóbázisAik

Annak ellenére, hogy százhat választási bizottság (kampánystáb) indult hivatalo-
san, valójában csupán öt-hat párt és formáció (PO, PiS, Palikot Mozgalma, PSL, 
SLD, PJN) állt versenyben egymással.

A két fő rivális a két nagy jobboldali párt – a középjobboldali Polgári Platform 
(Platforma Obywatelska, PO) és a keresztény-konzervatív Jog és Igazságosság (Prawo 
i Sprawiedliwość, PiS) volt. Ők együtt általában lefedik a szavazótársadalom kétharma-
dát. A jobboldalon, új formációként, indult a Lengyelország a Legfontosabb (Polska Jest 
Najważniejsza, PJN) is, amely 2010-ben a PiS-ből vált ki, ám most nem jutott be a tör-
vényhozásba. A kampány során rendszerint arra panaszkodott, hogy a másik két nagy 
jobboldali párt nem ad neki teret, érvényesülési lehetőséget, mert minden konkurenci-
át meg akar semmisíteni. Jobboldali agrárpártként, de jelentős szociális hangsúlyokkal, 
indult még a történelmi Lengyel Néppárt (Polskie Stronnictwo Ludowe, PSL). A balol-
dalon kevés a „szalonképes” formáció. A baloldali szavazókért most a posztkommunista 
Demokratikus Baloldal Szövetsége (Sojusz Lewicy Demokratycznej, SLD) és egy vado-
natúj formáció, Palikot Mozgalma (Ruch Palikota, RP) versenyzett.

A választási harcnak két nagy tétje volt: az egyik, hogy a két nagy párt közül melyik 
kapja meg a többséget; a másik, hogy a bejutásra esélyes három–négy kis párt közül 
milyen arányban melyik lesz a „győztes harmadik” (azaz közülük melyik lehet majd a 
győztes nagynak a koalíciós partnere).

A kampány vége felé – az előrejelzések tartós trendje ellenére – voltak olyan pillanatok, 
amikor felvillant annak az esélye, hogy nem a liberális jobboldali, hanem a katolikus-
konzervatív jobboldali opció nyer, vagyis hogy nem a Polgári Platform, hanem a Jog és 
Igazságosság kapja a legtöbb szavazatot. E két nagy párt versenyzése egy évtizede meg-
határozza (és meg is osztja) a lengyel politikai és társadalmi életet. A PiS középpártiságát 

6 Aw: „Partie nie zdradzą swoich sponsorów”. Gazeta Wyborcza, http://www.tokfm.pl/
Tokfm/1,103087,10271812,Partie_nie_zdradza_swoich_sponsorow.html, 2011. szeptember 12.

http://www.tokfm.pl/Tokfm/1,103087,10271812,Partie_nie_zdradza_swoich_sponsorow.html
http://www.tokfm.pl/Tokfm/1,103087,10271812,Partie_nie_zdradza_swoich_sponsorow.html
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liberálisok és baloldaliak gyakran megkérdőjelezik, és a párt politikai besorolását szívesen 
tolják el a szélsőjobboldal felé. Egyúttal előszeretettel tulajdonítanak a PO-nak egyszerre 
liberális és konzervatív jellemzőket. A PiS-t gyakran nevezik olyannak, amely „nem illik 
bele a demokratikus rendszerbe”, mert a párt vezetője autoriter, nem ismeri el, nem fo-
gadja el az állam demokratikus intézményeit, és a kialakított rendszer megváltoztatására 
törekszik.7 Elnöke, Jarosław Kaczyński a legkevésbé elfogadott politikusokhoz tartozik: 
a megkérdezettek 55%-a bizalmatlan vele szemben. Az idei választások során a legtöbben 
a PiS-től tartottak, ezért adták szavazatukat másokra. Az előzetes felmérések8 jelezték, 
hogy a megkérdezettek 38%-a szavaz a PiS ellen, vagyis arra, hogy az ne kerüljön kor-
mányra; 17% viszont azért megy el szavazni, hogy a PO ne lehessen kormánypárt. Tehát a 
választók között sokan voltak, akik azért szavaztak az egyikre, mert a másik ellenszenves 
volt nekik vagy féltek tőle. Ez oda-vissza érvényes volt, de nem azonos arányban: a PO 
szavazóinak majdnem a fele azért szavaz rá, mert fél a PiS-től; a PiS-re szavazók a PO-
ellenesek negyedét teszik ki.9

A kampány során valójában mindegyik esélyes párt politikusai gyakran éltek (olykor 
vissza is éltek) azzal, hogy a PiS elnökével, Jarosław Kaczyńskival ijesztgették az ország 
lakosságát. Elsősorban azt hangsúlyozták, hogy ha ő kerül kormányra, akkor a legrosz-
szabb, a lengyel katolicizmus klerikális-nacionalista irányzata kerül hatalomra. Többen 
megfogalmazták azt is, hogy ő a PiS kerékkötője, hogy ő pártjának legnagyobb prob-
lémája. Különösen baloldaliak bizonygatták fáradhatatlanul, hogy Kaczyński hatalmas 
szerencsétlenséget jelent az országra. Vannak, akik úgy gondolják, hogy ő a legnagyobb 
rossz ezen a világon. A vezető politikusok mindegyikének fontos volt, hogy mondjon 
róla valami kellemetlent vagy elítélőt. Jóval gyakrabban kárhoztatták, mint ahányszor 
elismerték. Radosław Sikorski régi-új külügyminiszter például (aki 2005 után egy ideig 
tagja volt Jarosław Kaczyński kormányának és pártjának) azt mondta, a PiS elnökének 
egyik szokásos módszere, hogy sejteti, hogy tud valamit, de nem mondja meg pontosan, 
hogy mit. Ez a sejtető inszinuáció bevett politikai gyakorlat nála.10

A két nagy jobboldali párt és azok vezetői a kampányt az egymással való szembenál-
lás hangsúlyozására használták, és a másik hibáit és rossz politikáját rótták fel. Tusk arra 
helyezte a hangsúlyt, hogy a PiS-nek és vezetőjének „harcos alaptermészetét” az országra 
veszélyesként mutassa be.11 Ha tehát a polgárok Kaczyńskira és pártjára szavaznak, akkor 
garantált, hogy az ország tele lesz konfliktusokkal, feszültségekkel, kisebb és nagyobb 

7 „Markowski odpowiada Sierakowskiemu: To nie koniec demokracji (i jeszcze długo nie będzie)”. 
Gazeta Wyborcza, http://wyborcza.pl/1,97863,9917954.html, 2011. július 11.

8 PAP: „Według 47 proc. badanych po wyborach PO nadal będzie rządzić”. Gazeta Prawna, http://
www.gazetaprawna.pl/wiadomosci/artykuly/532642,wedlug_47_proc_badanych_po_wyborach_po_
nadal_bedzie_rzadzic.html, 2011. július 20.

9 PAP: „Prof. Czapiński: sukces Palikota zapowiada zmianę polityczną”. Gazeta Prawna, http://
www.gazetaprawna.pl/wiadomosci/artykuly/556694,prof_czapinski_sukces_palikota_zapowiada_
zmiane_polityczna.html 2011. október 13.

10 Agata Nowakowska – Dominika Wielowieyska: „Polska jak twarz boksera Adamka” (Interjú 
Radosław Sikorski külügyminiszterrel). Gazeta Wyborcza, http://wyborcza.pl/wybory2011/1,115569,
10379991,Polska_jak_twarz_boksera_Adamka.html 2011. szeptember 30.

11 PAP: „Tusk: Kaczyński gwarantem »niezwykłych ułańskich szarży przeciwko każdemu«”. Gazeta 
Prawna, http://www.gazetaprawna.pl/wiadomosci/artykuly/554258,tusk_kaczynski_gwarantem_
niezwyklych_ulanskich_szarzy_przeciwko_kazdemu.html, 2011. október 6.
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csatározásokkal – ami érvényes az országon belül és kívül egyaránt. Saját magát és pártját 
viszont úgy mutatta be, mint a béke, a nyugalom, a kompromisszumok biztosítékát. Úgy 
vélte, hogy ők biztosítják a szomszédokkal és az EU-val összefüggő viszonyok kompro-
misszumos megoldásainak garanciáját. Ezzel szemben, ha Kaczyński lesz a kormányfő, 
az ország teljes mértékben elszigetelődik.12 Tusk PiS-szel szembeni riogatásának a lénye-
ge az volt, hogy egész Európában jönnek a rossz idők, s a válságon csak a PO kormánya 
tudja átvezetni az országot, ám ehhez erős mandátumra és erős túlsúlyra lesz szüksége.

Kaczyńskinak Tuskkal szemben az volt a kifogása, hogy a Platform vezetője azonnal 
„felemeli a fehér zászlót”, mindenben rögtön megadja magát és az országot, bármilyen 
nehéz kérdésről is legyen szó. Nem harcol a lengyel érdekekért, nem próbál ellenszegülni. 
Ha Tusk kormánya marad hatalmon, a válság és a tétlenség elsodorja Lengyelországot. 
Kaczyński azzal is ijesztgette a választókat, hogy ha a Polgári Platformra szavaznak, 
azzal az ország hagyományait, eddigi értékrendjét felforgató, káoszt okozó új pártnak, 
Palikot Mozgalmának adnak bizalmat, mert a PO vele lép majd koalícióra.

Mindketten hangoztatták, hogy a választások tétje vagylagos: vagy az egyikük, vagy 
a másikuk.13 A versenyben a PiS-t csak a PO győzheti le, az országot Kaczyńskitől csak 
a Polgári Platform mentheti meg, és fordítva; a kis pártok erre nem képesek. Ez szólt 
az utóbbiak szavazóinak is: ha nem akarják a PiS kormányát, a Polgári Platformra kell 
szavazniuk, és ugyanez érvényes fordítva is. Mindkét párt vezetője nyilvánvalóvá tette, 
legszívesebben azt venné, ha abszolút többséget kapna, hogy maga kormányozhasson.

A miniszterelnök és a PO vezetője a fő riválissal, a PiS-szel versengve többek kö-
zött arról biztosította a társadalmat, hogy ő is van olyan lengyel hazafi, mint a másik. 
Mindannyian őrzik a lengyel hősök és hazafiak emlékét (például a Varsói Felkelését), de a 
PO azt akarja, hogy a fehér-piros zászló (a lengyel nemzeti színek) többé soha ne lengjen 
romok felett.

A PO és a PiS közötti különbséget gyakran jellemzik azzal, hogy az egyik a 21. szá-
zadban, a másik a 19. században keresi és találja meg a maga értékeit. Az ország stratégiai 
irányvétele szempontjából sokan vélték úgy, hogy a két nagy párt valójában két külön 
világot is jelent. Különbségek vannak külpolitikájukban, a szövetségesekre vonatkozó el-
képzeléseikben; eltérőek a régiófejlesztési stratégiáik és az energiapolitika megoldására 
vonatkozó terveik.

12 Łukasz Konarski: „Platforma nie ukrywa, że straszy PiSem. »To partia z definicji niebezpieczna«”. 
Gazeta Wyborcza, http://www.tokfm.pl/Tokfm/1,103087,10386664,Platforma_nie_ukrywa__ze_
straszy_PiSem___To_partia.html, 2011. szeptember 30.

13 Renata Grochal, Agata Nowakowska és Dominika Wielowieyska: „Żeby Polska nie wpadła w ręce 
PiS, SLD i Palikota” (Interjú Donald Tusk miniszterelnökkel). Gazeta Wyborcza, http://wyborcza.
pl/1,75478,10402861,Zeby_Polska_nie_wpadla_w_rece_PiS__SLD_i_Palikota.html, 2011. október 4.
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A Polgári Platform

A választások győztese, a Polgári Platform (Platforma Obywatelska, PO) idén 
ünnepli fennállásának tízéves évfordulóját. Az előrejelzésekben tartósan győztes-
ként szerepelt, amit a választások meg is erősítettek. 2007 októberében kerültek a 

kormányrúdhoz, és most két választás győztesének mondhatják magukat. 
A Polgári Platform (PO) olyan liberális pártként kínálta magát, amelynek szociális 

megfontolásai is vannak. A Jog és Igazságossághoz képest, amely az államnak jelentős 
szerepet szánt a társadalmi javak újraelosztásában és az élet szabályozásában, a PO nem 
minimális államot kínált, hanem világnézeti, lelkiismereti szabadságot, a társadalmi szo-
kások, hagyományok gyakorlásának szabadságát, a minimális szociális biztonságot, az 
oktatáshoz és a művelődéshez való jog biztosítását.

Donald Tusk miniszterelnök, a párt elnöke 2008-ban, a válság kitörésekor hatvannégy 
százalékban liberálisnak tartotta magát, legalábbis ami a gazdasági liberalizmust illeti.14 
A válság azonban megingatta benne a liberálist, különösen a piac mindent megoldó képes-
ségére vonatkozóan. Éppen ezért liberális programját fokozatosan visszavonta. Pártja már 
nem vállalta fel az egykulcsos adót, aminek pedig korábban harcos híve volt. Fokozatosan 
visszakoztak a liberális megoldásoktól, és programjuk egyre több olyan elemet tartalmaz, 
amelyek az állam beavatkozását jelentik. Pillanatnyilag azt sem vallják, hogy a lehető 
leggyorsabban, és a lehető legtöbb vállalatot privatizálni kell. Már nem akarják a nagy 
bankokat eladni, és már nem hangoztatják, hogy az állam a legnagyobb kártevő. A tár-
sadalombiztosítási rendszerben is központosító lépéseket tettek: csökkentették az állami 
nyugdíjbiztosítási alap (ZUS) és a magánnyugdíj-biztosítási „nyitott” alap (OFE) közötti 
arányt, az állami javára; az eddigi megosztási arányt, amely a magán-nyugdíjpénztári 
alapnak 7,3%-ot biztosított, most 2,3%-ra csökkentették, a ZUS javára. Szakértők szerint 
ez antiliberális intézkedés volt.

A két nagy párt különbségeit az is jelezte, hogy a kampányban a Polgári Platform ma-
gát a „liberális Lengyelországgal” (Polska liberalna) azonosította, a Jog és Igazságosság 
pedig a „szolidáris Lengyelország” (Polska solidarna) jelszót hangoztatta. De Tusk egy-
re inkább olyan kampánybeszédeket mondott, mindinkább olyan programot hirdetett, 
amelynek jellemzői a szolidáris Lengyelországra illenek. Mintha arra törekedett volna, 
hogy elvegye a másiktól annak jelszavát. Tusk mind több olyan ígéretet tett, amelynek az 
állami segítség volt a lényege: „majd az állam megteszi, felépíti, megvalósítja”. A liberális 
PO és miniszterelnöke kiterjesztette hatókörét a baloldalra és a konzervatív jobboldalra 
egyaránt.15 Mivel a lengyel társadalom nagyobbik hányada erős államot akar, az etatiz-
mus elemeinek erősítése felé is elindultak.

14 Renata Grochal: „Tusk rozpycha się w lewo, rozsiada się w centrum”. Gazeta Wyborcza, http://
wyborcza.pl/1,75478,10277191,Tusk_rozpycha_sie_w_lewo__rozsiada_sie_w_centrum.html, 2011. 
szeptember 13.

15 A Polgári Platformnak több éve van balszárnya és jobbszárnya. A balszárny szociál-liberális, élén 
Bartosz Arłukowicz áll. A jobbszárny a konzervatív polgári irányzat, amelynek meghatározó figurája 
Radosław Sikorski.
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A PO – Tusk előadásában16 – olyan lengyel államot akar megvalósítani, amelyben 
a kormány kerüli a konfliktusokat, nem avatkozik bele fölöslegesen a polgárok életébe. 
Inkább csökkenti a viták hevét, és próbál segíteni ott, ahol az egyén vagy a rendszer nem 
elég erős. Donald Tusk azt mondta, hogy nem foglya semmilyen politikai doktrínának, 
mert – különösen válság idején – a modern politikának ez a követelménye. Az ideológi-
ához való görcsös ragaszkodás nem teszi lehetővé a gyors reagálást. Azt ígérte, hogy a 
pragmatizmus, a gyors reflektálás és a rugalmasság lesz a jellemzője. A centrumban akar 
elhelyezkedni, és mértékkel terjeszkedik jobbra is, meg balra is. A kormánynak a válság 
idején úgy kell működnie, ahogyan azt a körülmények lehetővé teszik.

Tusk sokszor kérte a választókat, hogy adjanak nekik még egy ciklust, hogy befe-
jezhessék, amit elkezdtek. Bevallotta, hogy nem sikerült mindent megvalósítaniuk, amit 
elterveztek, ezért kér újabb négy évet. A válságból több váratlan és kellemetlen esemény 
következett, és tragédia is (a szmolenszki) érte az országot. A lengyelek hitére, erejére és 
energiájára apellált, amelyekre – ahogy mondta – ő is építi a programját, és ami ahhoz 
kell, hogy a válságból kilábaljanak, persze az ő vezetésével. Legfontosabb kampánybeszé-
dében17 a Polgári Platformot olyan jobboldali pártként határozta meg, amely szociálisan 
érzékeny, s a jobbközép minden irányzata (liberalizmus, szociális érzékenység, keresz-
ténydemokrácia) megtalálható benne.

A PO választási programjában – amelynek címe: „A következő lépés. Együtt” 
(„Następny krok. Razem”) – azt javasolta, hogy a társadalom a kormánnyal összefogva 
valósítsa meg, fejezze be a modernizációs programot, és ezen az alapon próbálják meg 
kiegyenlíteni a társadalmi egyenlőtlenségeket. Gazdasági programjában azt ígérte, hogy 
az EU-ban a lengyel gazdaság a virágzás és a fejlődés zöld szigete lesz. Azt állították, 
hogy az elmúlt négy évben, azaz kormányzásuk idején az európai uniós új munkahelyek 
felét Lengyelországban teremtették. Kiemelték, hogy a Tusk-kormány – a „Lengyelország 
épülőben” („Polska w budowie”) jelszónak megfelelően – nagy építkezéseket indított be, 
több ezer kilométernyi út építése van folyamatban, modern, korszerű kórházakat is épí-
tenek, és rengeteg a befektetés. Azt hirdették, hogy az ország építését a választások csak 
akkor nem szakítanák félbe, ha rájuk és a jelenlegi kormányzatra szavaznának az embe-
rek. Tusk erős mandátumot kért a választóktól, mert – mint mondta – a válság miatt nehéz 
helyzetbe kerül az ország, ezért stabil, biztos kormányzatra lesz szükség. Idő kell ahhoz 
is, hogy befejezhessék az ország modernizációját. Ha ugyanis a PiS kerülne kormányra, 
akkor az lefékezné, vagy gátolná ezt az átalakítási folyamatot.

A nagy építkezésekkel összefüggésben gyakran emlegették, hogy a továbbiakban is 
harcolnak azért a kb. 300 milliárd zlotyért, amit a következő uniós költségvetési ciklus-
ban Lengyelországnak szeretnének megszerezni. A PiS erre sem lenne képes, mert vele 
szemben nagy a bizalmatlanság az EU-ban. A pénzt csak akkor kaphatja meg az ország, 
ha a PO lesz a kormányzati főerő, mert ők voltak azok, akik visszaszerezték az EU-ban a 
Lengyelország iránti bizalmat. (Ennek igazolására gyakran szerepeltették Jerzy Buzeket, 
az EP elnökét és Janusz Lewandowskit, az Európai Bizottság költségvetési biztosát mint 

16 Renata Grochal: „Państwo PO”. Gazeta Wyborcza, http://wyborcza.pl/1,75478,10387938,Panstwo_
PO.html, 2011. október 1.

17 „Tusk: gramy absolutnie o wszystko”. Gazeta Wyborcza, http://wyborcza.pl/1,75478,10265328,Tusk__
gramy_absolutnie_o_wszystko.html 2011. szeptember 10.
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olyanokat, akik ebben a leginkább segítségre lesznek, és akik maguk is a Polgári Platform 
politikusai.) Az EU és annak támogatása pedig ahhoz kell, hogy az ország meg tudja való-
sítani a „civilizációs ugrást”, a modernizálás, a korszerűsítés harmadik hullámát. (Az első 
a háború utáni iparosítás, a második az 1989 utáni rendszerváltás volt.) Ezt az ország EU-
tagsága segíti. Mivel most az Unióban a PO és politikája a leghitelesebb, ha ők maradnak 
kormányon, akkor mindenkinél „többet tudnak tenni” („Zrobimy więcej”) az országért 
és annak fejlődéséért.18

A pártelnök a gyermekekről és a fiatalokról szólva úgy vélte, azok jövője nem balol-
dali, hanem jobboldali. De hogy ez jó lesz-e vagy rossz, azt most, ezeken a választásokon 
döntik el a szavazók. Tehát e választásokon dől el a lengyel fiatalok és a későbbi gene-
rációk jövőbeli sorsa. A jövőnek, a fiataloknak azt ígérte, hogy a nagy infrastrukturális 
beruházásokban – mint civilizációs projektekben – a kultúrára és a sportra fognak össz-
pontosítani, modern regionális kulturális központokat hoznak majd létre, ahol a fiatalok 
tanulhatnak, művelődhetnek, „sok kis Kopernikuszt” és „sok kis Sast” (Orlik) adva az 
országnak és a világnak. (Az utóbbival egyrészt a lengyel állami címerre, másrészt a tö-
megsport szervezeteinek nevére utalt.) Négy év alatt több ezer civilizált sporttelepet ígért 
a gyerekeknek és a fiataloknak.

A Polgár Platform megígérte még a következőket: megszüntetik az eddigi szemé-
lyi jövedelemadó-íveket, és közérthetőbb, egyszerűbb adózási megoldásokat keresnek; 
2014-ben huszonkét százalékra csökkentik az alapvető termékek áfáját; a nyugdíjtakaré-
koskodást adókedvezményekkel serkentik; biztosítják a szélessávú internet-hozzáférést 
minden községben; 2013-tól garantálni akarják az országnak a palagáz bányászatából 
eredő magas bevételeket, amelyeket a jövendő nyugdíjak biztosítására fordítanak majd. 
A nőknek megígérték, hogy azonos munkáért azonos bért kapnak. A jól tanuló diáko-
kat az első tanulmányi évüktől folyósítandó tudományos ösztöndíjakkal kecsegtették. Az 
EU-alapokból megszerzendő milliárdokból a falvakban megerősítendő vállalkozói alapo-
kat támogatnak majd.

Sokan hiányolták a PO programjából azokat a tételeket, amelyeket a négyéves kor-
mányzási ciklus idején a miniszterelnök sokszor hangoztatott. Ilyenek voltak: a szenátus 
felszámolása, a kétkamarás parlament egykamarássá tétele; az alkotmány módosítása, 
a kancellári rendszer bevezetése, azaz a köztársasági elnök jogköreinek lefaragása. Az 
utóbbi szükségességét csak addig hangoztatta vehemensen, amíg Lech Kaczyński volt 
az államfő. Annak halála és a Polgári Platform jelöltjének, Bronisław Komorowskinak 
köztársasági elnökké választása (2010. július) óta felhagyott ezzel.

A PO szavazóbázisa hosszabb távon is leginkább a nagy- és a nagyobb városok (ide-
értve a fővárost is) lakossága. (Ugyanez érvényes a baloldali pártokra, köztük a SLD-re és 
Palikot Mozgalmára is.) A magasan és közepesen képzett rétegek és csoportok, a jól szi-
tuált személyek nagyobb arányban választják őket, mint az agrárszektorban, a falvakban 
és a kisvárosokban élők. Ugyanez érvényes a nyugdíjasokra és azokra, akik a saját anyagi 
helyzetüket nem értékelik megfelelőnek. A jobb- és balközép irányultságú, gyenge vallási 

18 „Donald Tusk: Plan premiera dla Polski: Trzecia fala nowoczesności”. Gazeta Wyborcza, http://
wyborcza.pl/1,76842,9282508,Plan_premiera_dla_Polski__Trzecia_fala_nowoczesnosci.html, 2011. 
március 19.

Hamberger Judit                Generációváltás jelei a lengyel társadalomban

           MKI-tanulmányok 12

http://wyborcza.pl/1,76842,9282508,Plan_premiera_dla_Polski__Trzecia_fala_nowoczesnosci.html
http://wyborcza.pl/1,76842,9282508,Plan_premiera_dla_Polski__Trzecia_fala_nowoczesnosci.html


identitású emberek is gyakran szavaznak a Platformra.19 A baloldal bizonytalanjai közül 
szintén sokan szavaztak most a PO-ra. A két nagy jobboldali pártnak egymástól nem si-
került elvennie szavazókat, de a baloldaltól a PO-nak igen.

A Jog és Igazságosság (Prawo i Sprawiedliwość, PiS)

A PiS elképzelését az országról20 – a választási programja alapján, amelynek jel-
szava: „a lengyelek többet érdemelnek” („Polacy zasługują na więcej”) – a 
következő kettősséggel jellemezhetjük: amíg a PO unalmas, stabilizáló, nyugal-

mas, pragmatikus, addig a PiS érzelmeket kelt, jókat és rosszakat, de mindig erőseket. 
Programjában gyakran hivatkozott az erkölcsre általában, valamint a politikusok, a po-
litikai osztály erkölcsére, amely annak híján van. Egyúttal azt is sugallta, hogy a Jog és 
Igazságosság politikai erkölcse a Polgári Platformé és az establishmenté fölött áll. Saját 
magát a keresztény értékek, a kultúra és a hagyományok védelmezőjeként fogalmazta 
meg. A PiS programja a kommunista múlttal való leszámolás kötelezettségét az erkölcsi 
alapú feladatok közé sorolta. A párt sok olyan privilégiumot fenn akar tartani a konkrét 
szakmai csoportok számára, amelyek nagyon megterhelik a költségvetést, és amelyek 
felszámolására a kormányon lévő Polgári Platform törekszik. A PiS programjában sok 
szó esik a történelemről, a nemzetről, de nem mozog biztos talajon, amikor a gazdasági 
és a társadalmi feladatok konkrétumait tárgyalja. Az olyan ígéretei mellé, amelyek meg-
valósítása pénzbe kerül, nem vázolja fel, hogy a felmerülő költségeket miből és hogyan 
teremtsék elő.

A párt a saját elképzeléseit a leggyakrabban a Polgári Platform, illetve a kormányzat 
programjával és tetteivel szembeállítva határozta meg. Például a kül- és védelmi politi-
kára vonatkozóan azt állította, hogy a PO kormányzása alatt Lengyelország német–orosz 
kondomíniummá vált, ami azt jelenti, hogy az országot alárendelték a szomszédok stra-
tégiai alapvetéseinek. Állítása szerint az ország szuverenitásának feladása a szmolenszki 
tragédia idején képviselt kormányzati politikában is megmutatkozott.

A falvak és a kisvárosok, a perifériára szorult lakosság és települések érdekeinek vé-
delmezőjeként lépett fel a kampány során, és a társadalom tudatában is ekként szerepel. 
A kis települések anyagi és szociális hátrányainak kiküszöbölésére – programja szerint – 
rengeteg pénzt adna. A tömegközlekedés szociális jellegű támogatásától a mezőgazdasági 
különbiztosításokon át a szakmai csoportok különadó- és szociálisjárulék-kedvezményé-
ig, a pénzigényes támogatások fenntartására nagy hangsúlyt fektetett.

A PiS a falu világának támogatását azzal is jelezte, hogy Kaczyński pártelnök többször 
utazott el falusi környezetbe, ahol saját pártjának az agrárkérdésekre vonatkozó elkép-
zeléseiről beszélt. A hagyományos falut a „családi aranynak” nevezte, amelyet védeni 

19 prot, PAP: „CBOS: 41 proc. Polaków to zwolennicy rządu, 27 proc. Przeciwnicy”. Gazeta Wyborcza, 
http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,114873,8370685,CBOS__41_proc__Polakow_to_
zwolennicy_rzadu__27_proc_.html, 2011. szeptember 13.

20 Wojciech Szacki: „Państwo PiS”. Gazeta Wyborcza, http://wyborcza.pl/wybory2011/1,115569,10388013,
Panstwo_PiS.html, 2011. október 1.
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és erősíteni kell. Hangoztatta: arra törekszenek, hogy az uniós közvetlen agrárkifizeté-
sek azonosak legyenek az EU régi államaiban alkalmazott kifizetések nagyságával.21 Az 
agráriumra vonatkozó fontos célnak nevezte a génmanipulált növények kitiltását, töb-
bek között azért, mert alkalmazásuk eleve tönkreteszi a kis gazdaságokat. Azt is ígérte, 
hogy az agrártermékeket felvásárló cégekkel szemben megvédi a gazdákat, ha azoknak 
nem fizetnek. (Ez meglehetősen súlyos probléma a lengyel mezőgazdaságban.) Erre álla-
mi garanciaalapot hozna létre. Ígéretet tett arra is, hogy az egészségbiztosítási rendszert 
megreformálja, és a GDP 6%-át fordítja majd erre a célra.22

A párt programjában a családpolitikát a legfontosabb belső feladatokhoz sorolta, és 
családvédő intézkedéseknek a bevezetését szorgalmazta. Nagy hangsúlyt fektetett a csa-
ládi szociális és támogatási kedvezmények rendszerének kibővítésére. Az egészségügyre 
ma a fizetések 9%-át vonják el, de a PiS programjának teljesítéséhez (egyes számítá-
sok szerint) jelentősen fel kellene emelni ezt a járulékot. Szociális politikájában a Jog és 
Igazságosság a szolidaritás elveit hangsúlyozta, ezért a lemaradók, a szegények és a még 
szegényebbek – ideértve az agrártársadalmat és a falut is – megsegítésére részletes és 
költséges programot dolgozott ki. Ami a „bekerülési költségeket” illeti, a kampányban 
Kaczyński többet ígért, mint Tusk, aki négy éve kormányzó miniszterelnökként jobban 
tisztában van az ország anyagi problémáival. (Az utóbbi inkább a fiatalok nagyarányú 
– 20–30%-os – munkanélküliségére, a sportolási és művelődési lehetőségeikre összpon-
tosított, amikor ígérgetett.)

A PiS elképzelése szerint a lengyel államnak össze kell hangolnia a szabadság és a szo-
lidaritás alapelveit a dinamikus gazdasági növekedéssel és az abból eredő javak igazságos 
elosztásával, ami elsősorban a nyugdíjasok megsegítésében, valamint a fiatalok művelő-
désének támogatásában valósul meg. A modernizálást a hagyományos lengyel értékek 
újjáélesztéseként, az új körülményekhez való igazításaként képzeli el. Az euróövezetbe 
való belépés kérdését népszavazásra akarja bocsátani.

A PiS listáján sokan indultak a Szolidaritás mozgalom vezetői közül, és több olyan 
képviselő- és szenátorjelöltet is indítottak, aki a szmolenszki tragédia áldozatainak hoz-
zátartozója. Ez utóbbiak között vannak olyanok, akik a katasztrófa problémájának és az 
áldozatokra való emlékezésnek a programját kívánják támogatni, és egyúttal a tragédia 
okainak igazságos kivizsgálását szorgalmazzák.23

A PiS szavazóbázisa24 elsősorban olyan jobboldali, katolikus hívőkre (férfiakra és nők-
re, nagyjából azonos arányban) épül, akik nem gazdagok, nem tehetősek, inkább falun és 

21 Lengyelországban az EU agrártámogatási rendszerében a közvetlen kifizetésekből kb. 1,4 millió gaz-
da vagy farm részesül. 2010-ben 12,5 milliárd złotyt kaptak (1 złoty = 70 forint). A 15-ök tagállami 
közvetlen befizetéseit, azok 100%-át a lengyel közvetlen agrártámogatási rendszer mostanában éri el.

22 „Jarosław Kaczyński: Polska tradycyjna wieś to polskie złoto”. Gazeta Prawna, http://www.
gazetaprawna.pl/wiadomosci/artykuly/553242,jaroslaw_kaczynski_polska_tradycyjna_wies_to_
polskie_zloto.html, 2011. október 4.

23 psm, IAR: „Zuzanna Kurtyka: »Nie startuję dla kariery«. A program? »Smoleńsk...«”. Gazeta 
Wyborcza, http://m.wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,117915,10271326,Wybory_2011__Zuzanna_
Kurtyka___Nie_startuje_dla_kariery__.html, 2011. szeptember 12.

24 AGKO, PAP: „Prawicowy, niezamożny katolik to wyborca PiS”. Gazeta Wyborcza, http://wyborcza.
pl/wybory2011/1,115569,10386466,Prawicowy__niezamozny_katolik_to_wyborca_PiS.html, 2011. 
szeptember 30.
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kisvárosokban élnek, és rendszeresen gyakorolják a vallásukat. A saját élethelyzetüket 
negatívan értékelő, nem a legeredményesebbek közé tartozó, szegényebben élő rétegek és 
az idősebbek azok, akikre a PiS alapozhat; iskolai végzettségük a középiskoláig ter-
jed. A PiS nem osztály-jellegű, hanem a katolikus konzervatív jobboldal ideológiájának a 
pártja. Nem gyűjti össze a jobboldali szavazókat, hanem a Polgári Platformmal – nagyjá-
ból fele-fele arányban – osztozik rajtuk; viszont a kisebb városok és a falvak szavazóin a 
Lengyel Néppárttal, a PSL-lel osztozik. A választók 20%-a stabil PiS-szavazó. A pártot 
2001 júniusában jegyezték be, azóta a bázisa csak kissé változott. Létrejöttekor gyor-
san 10%-ra emelkedett a támogatottsága. A 2001-es választásokon 9,5%-ot, a következő, 
2005-ösön már 27%-ot kapott, amivel megnyerte a választásokat. Még 2006 elején, veze-
tő kormányzati erőként is magas volt a támogatottsága, ám szélsőséges koalíciós partnerei 
voltak (az LPR és a Samoobrona). 2007 októberében a PiS 32,11%-kal elveszítette a vá-
lasztásokat. 2010 közepén 20%-os volt a népszerűsége.

Palikot Mozgalma (Ruch Palikota, RP)

A választások nagy meglepetése a harmadik legjobb eredményt (10%, 40 kép-
viselő) elért formáció, Palikot Mozgalma. Janusz Palikot saját, egyszemélyi 
vezetésű kezdeményezését „A Modern Lengyelország Támogatására Létrejött 

Mozgalomnak” keresztelte el. Ő maga a filozófia doktora, milliomos vállalkozó, aki egy 
lengyel „unicum” készítéséből és forgalmazásából gazdagodott meg. Korábban környe-
zetvédőként, a művészetek ismerőjeként és mecénásaként tett szert ismertségre. A Polgári 
Platform képviselője volt, de műveltségét meghazudtoló, kulturálatlan viselkedésével a 
polgárpukkasztó happeningek szervezőjeként hírhedtté is vált. A PO-ból a szmolenszki 
tragédia utáni viselkedése – az elhunyt elnöknek, Lech Kaczyńskinak és testvérének, a 
PiS pártelnökének sértegetése, vádolása – miatt kizárták. Vissza akart kerülni a politikai 
hatalomba, így kitalált magának egy mozgalmat, amelyből csak ő maga közismert, össze-
gyűjtött társasága ismeretlen emberekből áll.

Itt indult és lett képviselő több homoszexuális jelölt, akik a kisebbségek jogaiért küz-
denek; van közöttük transzszexuális, sőt még egy kilépett katolikus pap is, aki gyanús 
kapcsolatban állt Jerzy Popiełuszko atya gyilkosával (Grzegorz Piotrowskival) – és ha-
sonlók: csupa nem szokványos ember. Ott vannak az abortuszért küzdő „mozgalmár” 
nők csakúgy, mint a mesterséges megtermékenyítés hívei és a feministák. Csupa harcos 
és haladó személyiség, akik Lengyelország modernizálásáért fognak küzdeni a szejmben; 
és ott található több olyan vállalkozó is, akiknek bőségesen van pénzük. Akadnak közöt-
tük olyanok is, akik más pártokban „nem váltak be”. Még büntetett előéletű is fellelhető a 
tagnévsorban (Wojciech Penkalski). Ez az a csapat, amelynek élén áll Lengyelország ak-
tuális „fenegyereke”, aki saját magáról nevezte el a mozgalmát. (Azt, hogy Palikot serege 
„gyülevész had-e”, az elkövetkező időszak mutatja meg.)

Kampányának fő témája az állam világivá tétele, az állam és az egyház szétválasz-
tása, az ideológiától és vallástól semleges állam ügye. Ezzel összefüggött másik témája: 
Lengyelország modernizálása. Ezen a területen (is) konfrontációra építette a kampányát 
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és mozgalmának egész képét. Így ellentéte volt a többi pártnak, mert azok most arra tö-
rekedtek, hogy kerüljék a konfliktust, sőt még a vitát is az egyházzal. Palikot ezt nyíltan 
felvállalta, és ez, meglepetésre, hatott.

Ügyesen találta meg a szavazóit és azokat a problémákat, amelyeket a többi párt nem 
mert felvállalni. Az ország politikai elitjének „fenegyereke” olyan témákat talált, amelyek 
a társadalom kisebbik részének égetően fontosak, a nagyobbikat pedig általában felhá-
borítják. Kampánytémái nagy része polgárpukkasztó. Az általa képviselendő ügyek: a 
szexuális és egyéb „deviáns” kisebbségek érdekeinek felkarolása (a „másság” hangozta-
tása); a katolikus egyház elleni határozott fellépések követelése (az egyház fizessen adót, 
a vallásoktatás ne legyen kötelező az iskolákban, a katolikus egyház ne avatkozzon bele a 
politikába, az államot és az egyházat válasszák el egymástól, a vallás és annak finanszí-
rozása legyen magánügy); továbbá a kábítószer-fogyasztás (marihuána) legalizálása.

Az RP kampányának része volt a kormány szüntelen bírálata (gyenge, megalkuvó, 
nem elég bátor a reformokra), és a másik nagy párt, a PiS elnökének, Kaczyńskinak a 
kigúnyolása, idegesítése és lejáratása. Felvállalta az abortusz és a mesterséges megtermé-
kenyítés engedélyezésének (és állami finanszírozásának) követelését (Lengyelországban 
egyelőre mindkettő tilos), a fogamzásgátlás elterjesztését, a férfiak és nők azonos nyug-
díjkorhatárát és hasonló, kockázatos témákat. Hangoztatta azt is, hogy Lengyelországnak 
ne kelljen részt vennie a katonai missziókban, az arra kiadott pénzt inkább a társadalom 
fejlesztésébe fektessék.25

Palikot több nyilatkozata is arra vall, hogy egy cinikus konjunktúralovag, aki megfigyel-
te, hogy mire van kereslet, és azt adja el. Korábban próbálkozott jobboldali és keresztény 
„árukkal”, volt környezetvédő is, most pedig felmérte, hogy a baloldalon van fizetőképes 
kereslet, így most ott „kereskedik”. A populizmust, a társadalmat égető problémákat és a 
nagyotmondást ügyesen ötvözte. Politikai programjának lényege az volt, hogy az ország-
ban érvényes „rendszerek” közül többet fel kell számolni: az önkormányzati rendszer mai 
formáját, a jelenleg működő pártrendszert, és a szenátust; a szejm képviselői létszámának 
csökkentését is célul tűzte ki. Szerinte a lengyel önkormányzati rendszer beteg, túl sok a 
helyhatósági képviselő – ezért a járások felszámolására és az önkormányzati képviselők 
létszámának csökkentésére van szükség; a pártokat ne finanszírozzák a költségvetésből. 
Úgy vélte, hogy egyedül az ő mozgalma kezdeményezi a tényleges változásokat ebben az 
országban.26 A jelenlegi politikai osztály „nyugdíjba küldését” vagy kiseprűzését is célul 
tűzte. (Közben elfelejtette, hogy ennek ő maga is tagja volt, függetlenül attól, hogy a PO-
ból kizárták.) A PO-t és a PiS-t (vagy ahogy gyakran használják, a két párt rövidítését 
összekapcsolva: a POPiS-t) olyan színháznak nevezte, amely megérett a bezárásra. (Ezt a 
célját a leglelkesebben a fiatalok támogatták.)

Ami politikai ambícióit illeti, úgy vélte, olyan eredményes lesz, hogy nélküle kor-
mánykoalíciót nem lehet majd létrehozni. (Tény, hogy a felállt régi-új koalíciónak – mint 
már említettük – minimális a többsége.) A választások után azonnal kínálgatni kezdte 

25 „Janusz Palikot: O czym milczy Tusk”. Gazeta Wyborcza, http://wyborcza.pl/1,75515,9313270,O_
czym_milczy_Tusk.html, 2011. március 24.

26 asz, PAP: „Palikot w Lublinie: Polski system samorządowy jest chory. Ten teatr...”. Gazeta Wyborcza, 
http://m.wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,117915,10270863,Wybory_2011__Palikot_w_
Lublinie__Polski_system_samorzadowy.html, 2011. szeptember 11.
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mozgalma szakértőit a kormányfőnek arra az esetre, ha bevonja őket a kormányba. Még a 
(vele szemben jelentősen vesztett) hagyományos baloldal felé is gesztusokat tett.27

Palikot magát a baloldal új messiásának kiáltotta ki, akinek az lesz a feladata, hogy új-
raszervezze és összefogja az egész baloldalt Lengyelországban. A Demokratikus Baloldal 
Szövetségétől (SLD) nemcsak rengeteg szavazót, hanem politikusokat, képviselőket is át-
csábított a mozgalmába. A SLD megpróbált ellenállni, például azzal, hogy kétségbe vonta 
Palikot baloldaliságát. Aleksander Kwaśniewski volt SLD párti államfő szerint Palikot 
Mozgalma (mint baloldali formáció) bizonytalan jövő előtt áll. Nem tudni, kik ők, milye-
nek lesznek, mert egyelőre csak Palikot nézeteit visszhangozzák. Baloldaliságuk inkább 
csak deklaratív, hiszen Palikot gazdag vállalkozó, aki hangzatos kijelentéseket tesz, de a 
szakszervezet igényeit nem veszi figyelembe.28 A Mozgalomnak nincs baloldali környeze-
te, és nem is baloldali intézmény. Azt, hogy valójában milyen a képviselőcsoportja, még 
csak most fogja megismerni a társadalom. Sőt, maguk a megválasztott képviselők is csak 
most fogják egymást megismerni.

Palikot „egylábú baloldali”, vagyis kulturálisan és szokásaiban lehet, hogy az, de a 
gazdasági megoldásait tekintve egyáltalán nem; gazdag vállalkozóként nem véletlenül 
hangsúlyozta programjában – amelyben egyébként gazdasági céljait gondosan takargatta – az 
egykulcsos adó érvényesítésének fontosságát. Egyébként a lengyel gazdaságot exportori-
entációra szeretné átállítani.

Palikot minden esélyes párttal felvette a harcot, így „anyapártjával”, a Polgári 
Platformmal és Donald Tuskkal is. A kampány idejére időzítve könyvet jelentetett meg, 
amelyben jelentős kulisszatitkokat árult el a PO vezető politikusairól, és folyamatosan 
„üzengetett” a kormányfőnek. Az egyik üzenetváltás alkalmával Tusk „bolondos őrült-
ségek véghezvivőjeként” jellemezte őt.29 A PO vezetői úgy döntöttek, hogy a kampány 
során „levegőnek nézik”, nem kommentálják, nem reagálnak piszkálódására és kihívása-
ira, mert az csak az ő malmára hajtaná a vizet.

A PiS-szel és Jarosław Kaczyńskival szemben nemcsak az egyház- és vallásellenessé-
get vetette be, hanem annak ígéretét is, hogy a pártelnököt az államügyészség elé citálja, 
mert az annyira kártékony az országra. Palikot állítása szerint a PO azért olyan erős, mert 
van a PiS. Ha az utóbbi nem lenne, az előbbi is eltűnne. Vagyis Tusknak szüksége van a 
PiS-re, hogy azzal ijesztgethesse a társadalmat, ezáltal biztosítva magának a többséget, 
mint a PiS-szel szembeni normális alternatívát.

Palikot úgy akarta magát „értékesíteni”, hogy a két nagy párt „értéktelenségét” 
hangsúlyozta: Tuskot és pártját (amelyből őt kizárták) gyenge politikai színjáték-
ként, Kaczyńskiékat pedig (akiket „illegalizálni” is akart)30 veszélyes megszállottak 

27 „Palikot: zamiast rządu PO-PSL rząd PO z udziałem naszych fachowców”. Gazeta Prawna, http://
www.gazetaprawna.pl/wiadomosci/artykuly/555747,palikot_zamiast_rzadu_po_psl_rzad_po_z_
udzialem_naszych_fachowcow.html, 2011. október 11.

28 Agnieszka Kublik: „Kwaśniewski: Napieralskiego czeka polityczny czyściec”. Gazeta Wyborcza, 
http://wyborcza.pl/1,75478,10467819,Aleksander_Kwasniewski__Napieralskiego_czeka_teraz.
html?as=2&startsz=x, 2011. október 14.

29 PAP: „Tusk: Kaczyński gwarantem »niezwykłych ułańskich szarży przeciwko każdemu«”. Gazeta 
Prawna, http://www.gazetaprawna.pl/wiadomosci/artykuly/554258,tusk_kaczynski_gwarantem_
niezwyklych_ulanskich_szarzy_przeciwko_kazdemu.html, 2011. október 6.

30 Piotr Pacewicz: „Rozjuszony Palikot wierzy w swoje sondaże”. Gazeta Wyborcza, http://wyborcza.
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gyülekezeteként jellemezte. Mindkettőt a lengyel politikai élet „abnormitásaként” tálalta, 
és magát olyan „megmentőként” (baloldali messiásként) állította a kettő közé, aki a várva 
várt normális, modern Lengyelországot hozza meg. Vagyis: semmi sem jó úgy, ahogy ed-
dig volt, vele viszont az egész politikai élet, ideértve a szejmet is, vidámabb, érdekesebb, 
élénkebb lesz.31

A „Palikot-jelenség” és választási sikere mind a kampányban, mind az azt követő idő-
szakban az egyik fő közéleti vitatémává vált. Szociológusok, társadalomtudósok kezdték 
mérlegelni, hogy ki ő, mit jelent gyorsan felívelt népszerűsége és az a társadalmi igény, 
amely megválasztásával megnyilvánult. A legmeglepőbb, hogy az egyházellenesség ilyen 
sok szavazatot hozott. Elsősorban ez az a jelzés, ami miatt egyre többen hangoztatják, 
hogy a lengyel társadalom átalakulóban van, a hagyományos katolicizmus gyengül, és 
az eddigi kulturális és politikai jellemzők megváltozóban vannak. Úgy értékelik, hogy 
lassan, de biztosan nő azon rétegek aránya, amelyek mentesek a vallástól: 1990-ben 13%, 
tíz évvel később 26%, most pedig 33% mondja, hogy vallástalan.

Sokan vélik úgy, hogy Palikot kiszámíthatatlan, s addig marad a politikában, ameddig 
ahhoz kedve van. Ha megunja ezt a játékot, akkor mozgalmának is vége lesz, mert nincs 
benne összetartó érték, eszme, szervezet, program. Az is valószínűsítik, hogy nem válik 
normális politikai párttá. Bizonytalan tehát, hogy gyökeret ver-e a lengyel társadalomban, 
ugyanis rendkívül nagy a támogatottsága a fiatalok körében, ám ők nem „állhatatosak”, 
ezért hamar eltávolodhatnak tőle.

Palikot Mozgalmának szavazóbázisát tehát a szavazókedvük szempontjából bizony-
talan fiatalok jelentik (a felmérések szerint a 18–24 éves korosztálynak még a legjobban 
is ez a formáció tetszett). De egyértelműen a baloldalon határozta meg magát, így nagyon 
sok szavazót vett el a baloldaltól is. Mivel gyakran a Polgári Platform és az SLD közé 
helyezte magát, számos olyan szavazója volt, akik a PO és a baloldal koalícióját látták 
volna a legszívesebben. Augusztusban, a kampány indulásakor még csak egy százalékos 
esélye volt, és a felmérések a legkevésbé róla tudták vagy akarták megmondani, hogy 
milyen kilátásai vannak. Az utolsó héten is kevesebbet jósoltak neki, mint amit azután 
a választáson kapott. Ez a tény vallhat arról is, hogy a nagyarányú bizonytalan szavazó 
közül sokan végül rá szavaztak.

A fiatalok közötti népszerűségét jelezték a diákság körében végzett próbaválasztá-
sok, amelyeket 1995 óta – amerikai mintára – Lengyelországban is megvalósítanak. Az 
ország kétszázezer diákjának – 1263 középiskolában leadott – szavazata alapján Palikot 
Mozgalma, a többi pártot jelentősen megelőzve, 36%-kal lett első a fiatalok között. Utána 
a Jog és Igazságosság következett, 21%-kal, majd a Polgári Platform, 20%-kal. A többi 
párt 6% körüli eredményt ért el a választójoggal még nem rendelkező lengyel ifjúság 
körében.32

Palikot szavazói között vannak azok a fiatalok, akik a „fiatalos szabadságot”, annak 
garanciáit akarják, akik a világnézeti és vallási szabadság hívei, és a hagyományos 

pl/1,76842,9936877,Rozjuszony_Palikot_wierzy_w_swoje_sondaze.html, 2011. július 12.
31 Piotr Pacewicz: „Palikot nam się udał”. Gazeta Wyborcza, http://wyborcza.pl/wybory2011/1,115571,

10439706,Palikot_nam_sie_udal.html, 2011. október 9.
32 Piotr Pacewicz: „Młodzi głosują na Palikota”. Gazeta Wyborcza, http://wyborcza.

pl/1,75478,10438495,Mlodzi_glosuja_na_Palikota.html, 2011. október 9.
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szokások elleni politikai erőt keresik benne. A mozgalomra voksolók az országban nagy-
jából arányosan oszlottak meg, mindenhol voltak hívei: nemcsak a nagyvárosokban, 
hanem a kisvárosokban, sőt a falvakban is a vártnál nagyobb arányban szavaztak rá.

A Lengyel Néppárt (Polskie Stronnictwo Ludowe, PSL)

Az erős szociális hangsúlyokkal rendelkező, konzervatív jobboldali Néppárt tör-
ténelmi hagyományai alapján az agráriumnak és a kisvárosi gyengén képzett 
és szegényebb lakosságnak a pártja. A választásokon általában 8% körüli ered-

ményt érnek el, de az önkormányzati választásokon mindig jobban szerepelnek, mint a 
parlamentin. Legjobb eredményüket, 15,4%-ot, 1993-ban érték el. Most abban bíztak, 
hogy megismételhetik a tavaly őszi önkormányzati választási sikereket: 12%-ot reméltek, 
de csak 8,4%-ra (28 mandátum) futotta. Ma már nem kizárt, hogy a PSL később kieshet 
a szejmből, de eddig úgy hitték, hogy örök parlamenti párt.

A kampányban a jelszavuk az volt, hogy „az ember a legfontosabb” („Człowiek jest 
najważniejszy”). Ez egyúttal utalás volt a PiS-re is, mert amióta Jarosław Kaczyński a 
2010-es elnökválasztási kampányban kitalálta a „Lengyelország a legfontosabb” jelszót, 
azóta ellenfelei – akik a konzervatív jobboldalt és őt magát az országra leselkedő legna-
gyobb veszélyként állítják be – átvesznek tőle ötleteket, amelyeket azután saját politikai 
szándékaik szerint alakítanak át. A Lengyel Néppártnak pedig már hosszú ideje a Jog és 
Igazságosság a legnagyobb riválisa minden választás alkalmával, mert mindkettőnek a 
bázisa a kisvárosok és a falvak lakossága, s programjukban jelentős részt és politikájuk-
ban a legnagyobb hangsúlyt az agrárkérdések, az agárlakosság ügyei kapnak.

A PSL híve az állami beavatkozásnak, főként a mezőgazdaságban, és a magánosítás 
tempóját vissza akarja fogni. (Ebben most nemcsak a PiS-szel egyezik a véleményük, 
hanem a liberális PO-val is.) Minden olyasmit, ami a társadalom modernizálását „palikoti 
felfogásban” jellemzi, egyértelműen elutasítanak. Az agrárius konzervativizmus a társa-
dalmi és politikai ügyek minden témájában érvényesül. A környezetkímélő agroturisztika 
és az agrárügyek uniós támogatása fundamentális kérdés. A kb. 1,5 millió családot fog-
lalkoztató agrárszektor élete, fenntartása, fejlesztése a legfontosabb témakörük. Mint az 
agrárlakosság érdekeit képviselő párt, az élelmiszerbiztonsággal, az élelmiszertermeléssel 
sokat foglalkoznak, köztük a jó minőségű, egészséges lengyel élelmiszer, az energia-
szektor és a környezet kérdéseivel. A falvak és kisvárosok vállalkozási lehetőségeinek 
gazdagítását tűzték ki célul. A PSL szociális megfontolásait igazolja, hogy azt szeretné, 
ha a minimálbérek elérnék az országos átlagbér 50%-át. Programjának lényegi pontjai 
közé tartozott, hogy minél több munkahelyet teremtsenek, és hogy a munkahelyek bizto-
sak maradjanak. A munkahelyteremtésre külön alapot szeretnének létrehozni.

A PSL védi a KRUS-t, a mezőgazdaságban dolgozók külön biztosítási rendszerét. 
A KRUS egyszerűsített nyugdíj- és egészségbiztosítási mechanizmus, amely a költ-
ségvetésből, dotációként, alapnyugdíjat biztosít az agrárszektorban dolgozó, abból élő 
személyeknek, hat-hétszáz złoty mértékében, és a nyugdíjrendszerrel összefüggő minden 
igazgatási és adminisztratív eljárást leegyszerűsít, így működtetése olcsóbb.
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A PSL nagyon jól szervezett párt, kiépített struktúrával rendelkezik, ami érvényes 
vidéken, a falvakban és kisvárosokban is. Szektorális, de széles szavazótáborral rendelke-
zik, és a tavalyi önkormányzati választásokon jól szerepelt. Ezért meglepetés volt, hogy 
mostani eredménye alig haladta meg a nyolc százalékot. Jelentősége abban is áll, hogy 
mind jobb-, mind baloldali kormányok esetén koalíciós potenciállal rendelkezik. Az elő-
ző koalíciónak is és az elkövetkezőnek is tagja: a korábbi Tusk-kormány is kéttagú volt 
(PO–PSL), és az új is ugyanilyen lesz.

Van, aki a PSL lassan fogyó választói bázisát annak tudja be, hogy a falu, a vidék 
lakossága is erősen differenciálódik. A földművesek és a falusi lakosság is kezd réteg-
ződni, és érdekeiket is több párt fogja képviselni. A Néppártnak ki kell lépnie abból, 
hogy a hagyományos kisvárosi és falusi választóbázisra támaszkodjon. A csökkenés már 
2002-ben elindult, amikor a Lepper-féle Samoobrona (Önvédelem) kezdte elhódítani az 
agrárszavazókat; 2005-től pedig a PiS lett a Néppárt igazi riválisa.

A támogatók több mint kétharmada (68%) falusi lakos, 18%-a pedig a kisvárosokban 
él. A nagyvárosok lakóinak hat százaléka szavaz a PSL-re. A felmérések azt mutatják, 
hogy szavazói közül minden harmadiknak egyértelműen jobb-, minden negyediknek 
pedig egyértelműen baloldaliak a nézetei. Így ez a párt az, amely a leginkább képes jobb-
oldali és baloldali szavazókat egyesíteni.33

A Demokratikus Baloldal Szövetsége (Sojusz Lewicy Demokratycznej, SLD)

A választások nagy vesztese a hagyományos baloldal, az SLD. A kampány során 
biztosak voltak megerősödésükben, olyannyira, hogy Tusknak fel is ajánlották a 
koalíciót: előbb a választásit, majd a kormányzatit. Önbizalmuk és magabiztossá-

guk alapján egyesek még azt is felvetették, hogy a PO–SLD kormányban majd Aleksander 
Kwaśniewski lehet a kormányfő.

Az SLD 1991 óta folyamatosan alakult át szociáldemokrata párttá, de a köztudatban 
még mindig a volt állampárt (Lengyel Egyesült Munkáspárt) kötődik hozzá. Ezt a tényt 
megerősíti az, hogy a LEMP volt prominens személyei közül néhány időnként megjelenik 
a soraikban vagy nyílt támogatójukként. (A mostani kampányban például Jerzy Urban 
bukkant fel.)

1999-ben vált önálló, szociáldemokrata értékeket, elveket és feladatokat felvállaló 
párttá. Az új baloldal létrehozásának feladatát tűzte ki célul, és egyúttal integrálni szeret-
te volna az egész baloldalt, de ez eddig még nem sikerült neki maradéktalanul. Ráadásul 
most erős versenytársa is akadt: Palikot Mozgalma ugyancsak integráló, „még újabb 
baloldalként” akar működni a politikai színtéren. Az SLD-vel folytatott kampányküzdel-
met a baloldali választók Palikot javára döntötték el. Feltételezhető, hogy ez nem marad 
így, hogy a hagyományos baloldali választó visszatér majd a Demokratikus Baloldal 
Szövetségéhez, de addig az SLD-nek még több megoldandó feladata lesz, többek között a 

33 PAP: „CBOS: co trzeci zwolennik PSL ma poglądy prawicowe, co czwarty – lewicowe”. Gazeta 
Prawna, http://www.gazetaprawna.pl/wiadomosci/artykuly/553344,cbos_co_trzeci_zwolennik_psl_
ma_poglady_prawicowe_co_czwarty_lewicowe.html, 2011. október 4.
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választási vereség miatt újra kell rendeznie a sorait. Ezt az eredmények kihirdetése után 
haladéktalanul meg is kezdték.

A párt bázisa elsősorban a nagy- és a kisebb városok baloldali szavazóiból áll. 
Támogatottsága az elmúlt évtizedekben különbözőképpen alakult. A legnagyobb támo-
gatást 1997 és 2001 között élvezte. Ma már nem minden támogatójuk baloldali, de vannak 
közöttük jobboldaliak is.34

Az SLD a programjában egyszerre pengetett a baloldali és a jobboldali szavazóknak 
tetsző húrokat. Leszek Miller volt miniszterelnök (2001–2004) például azt hangoztatta, 
hogy erős piacgazdaság nélkül nincs szociális védőháló, nincsenek szociális programok. 
Szerinte a baloldal feladata az erős piacgazdaság megteremtése, és az lesz az alapja a 
baloldali szociális célok megvalósíthatóságának.35 Ehhez az SLD a kis- és középvállalko-
zások szabadságát növelné, mert Lengyelország ebből a szempontból – ahogy mondta – a 
sor végén kullog.

Választási programja több olyan baloldali célt is tartalmazott, amelyek a pénzoszto-
gatáson alapultak. Ebből a szempontból talán leginkább a PiS programjához volt hasonló. 
Sok társadalmi vagy szakmai csoport szociális privilégiumait meg akarták őrizni, ami 
ugyancsak közelítette őket a PiS programjához. Egyúttal – részben a Palikottal való 
verseny miatt – olyan jelszavakat is hangoztattak, amelyek a mai világban divatosak és 
népszerűek. A program nem volt világos abból a szempontból, hogy mi a párt baloldali 
víziója, milyen Lengyelországot akar, milyen alternatívát kínál a két jobboldali párttal 
szemben.

Teljesen világos volt azonban abból a szempontból, hogy a világnézetileg semleges 
állam szükségességét hangsúlyozta. Ebből az alapállásból több olyan intézkedést java-
solt, amelyek a katolikus egyházat az eddigiekhez képest jobban „kordában tartanák”: 
tárgyalják újra a Vatikánnal a konkordátum vallásoktatásra vonatkozó részét; módosítsák 
az egyházak finanszírozására vonatkozó szabályokat; töröljék ki a közszolgálati rádió és 
televízió működését szabályozó törvényből a keresztény értékekre való utalást. A vallás 
mindenkinek a magánügye, ezért ne legyen témája semmilyen nyilvános vagy politikai 
vitának. Úgy vélik, hogy az országban az egyház a legnagyobb politikai erő, amit az is 
jelez, hogy a hivatalos állami ünnepeken ott vannak az egyház vezetői – ami fordítva 
is érvényes: az egyházi ünnepeken mindig ott láthatók az állam vezetői is. Pedig az al-
kotmány tartalmazza, hogy Lengyelország világnézetileg semleges. Azt akarják, hogy 
az egyház finanszírozását új alapokra helyezzék, és szüntessék meg az egyház adózási 
kedvezményét.36

34 1991-ben: 11,91%; 1993-ban: 20,41%; 1997-ben: 27,13%; 2001-ben: 41,04%; 2005-ben: 11,31%; 2007-
ben: 13,15%; 2011-ben: 8,24%. „CBOS: SLD miał największe poparcie elektoratu lewicy w latach 
1997–2001”. Gazeta Prawna, http://www.gazetaprawna.pl/wiadomosci/artykuly/552860,cbos_sld_
mial_najwieksze_poparcie_elektoratu_lewicy_w_latach_1997_2001.html, 2011. október 3.

35 asz, PAP: „Miller w Gdańsku: Polska odwróciła się od morza”. Gazeta Wyborcza, http://www.tokfm.
pl/Tokfm/1,103087,10270823,Wybory_2011__Miller_w_Gdansku__Polska_odwrocila_sie.html, 
2011. szeptember 11.

36 PAP: „SLD przedstawiło deklarację neutralnego światopoglądowo państwa”. Gazeta Prawna, 
http://wybory.onet.pl/parlamentarne-2011/aktualnosci/sld-przedstawilo-deklaracje-neutralnego-
swiatopogl,1,4870315,aktualnosc.html, 2011. október 4.
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Az SLD arra számít, hogy népszerűsége nőni fog, amikor a társadalom szociális hely-
zetében megjelennek a gazdasági válság következményei. Sőt, a Polgári Platform által 
oly erősen hangsúlyozott 300 milliárd złotys EU-támogatást is kétségbe vonják, hiszen a 
válság annak költségvetését is negatívan befolyásolja, így csökkenhet a Lengyelországnak 
szánt rész is, ami katasztrófát jelenthet az országnak.

A lengyel baloldal problémája hasonlít a magyarországihoz. Húsz éve hiányzik az 
autentikus, szavahihető, modern és „tiszta” szociáldemokrácia a politikai színtérről.

A kAmpány jellemzői

A pártok és mozgalmak a 25–30%-ra tehető bizonytalan szavazó megnyerését cé-
lozták meg. A kampány nem volt unalmas, de a korábbiakhoz képest nyugodtnak 
mondható. Nem volt nagyon erős hangvételű az ellenségeskedés, a szmolenszki 

tragédia bizonytalanságai sem kerültek be harsányan a kampány témái közé. A néhány 
érdekes, váratlan fordulatot leginkább Palikot és mozgalma, illetve néhány közvélemény-
kutatási eredmény okozta.

Szeptember végén és október elején voltak olyan felmérések, amelyek azt mutatták, 
hogy az addig határozottan és tartósan vezető Polgári Platform elveszítheti a választáso-
kat. Ezért a kormányfőt beültették egy buszba (ez volt a „Tuskobus”), és körbehordozták 
az országban. Tusk szeptember közepétől az október 9-i választásokig mindennap beült a 
buszba, és elment az ország valamelyik részébe. Az volt a célja, hogy a bizonytalanokat 
meggyőzze arról, hogy válasszanak. Eldugott helyeken is járva találkozott a társadalmá-
val. Ezek a találkozók biztosították végül a két rivális közötti 9–10%-os különbséget.

A kampány nyugalmas volta annak is betudható, hogy sem a PiS mint párt, sem 
annak vezetője, a gyakran meglepetést okozó Jarosław Kaczyński nem vett részt a fő 
vitákban, amelyek a vezető médiumokban folytak le. Kaczyński visszautasította a kam-
pányzáró nagy vitában való részvételt is, amely közötte és a kormányfő között folyt volna 
le. Riválisa, Tusk ezt a vitát nem utasította vissza, de a Janusz Palikot által meghirdetet-
teket igen. Elemzők a PiS-nek a nagy vitáktól való elzárkózását annak tudták be, hogy 
Kaczyński nem meri felvenni a versenyt a kormányfővel, mert biztos abban, hogy alul-
marad – azaz a PiS vezetője valójában nem bízik a saját győzelmében.

Az elmúlt években mindkét pártvezér többféle álarcot és formát öltött már; mindkettő 
lavírozott különféle szerepek, illetve politikai nézetek között. Kaczyńskira azt mondják, 
hogy váltogatja az álarcait. Tusk az elmúlt húsz év alatt a liberalizmustól indulva, a kon-
zervativizmuson át most kissé a szociáldemokrata irányzat felé fordult. A kampányban 
Kaczyński a szimpatikus és melegszívű öregúr formáját öltötte magára, Tusk pedig a két-
ségbeesett és síró nők vigasztalója és bátorítója szerepében jelent meg. Elemzők szerint 
Donald Tusknak nagyon fontos, hogy „szeretik-e”, így gyakran befolyásolják őt az erre 
irányuló felmérések. Részben ez az oka, hogy eddig visszakozott a kemény és fájdalmas 
reformlépésektől és intézkedésektől. Néhányszor kifejtette, hogy a négyéves kormányzás 
alatt érzékenyebbé vált a társadalmi problémákra.

Hamberger Judit                Generációváltás jelei a lengyel társadalomban

           MKI-tanulmányok 22



Két pártvezér (Jarosław Kaczyński és Janusz Palikot) is alkalmazta azt a fogást, hogy 
a kampány idejére időzítették saját könyvük megjelenését. Mindkét kötet a lengyel poli-
tikai élet belső és külső kulisszatitkaira összpontosított, természetesen az illető „szerző” 
politikai temperamentumára jellemzően. Palikoté (Kulisy Platformy [A Platform kulisz-
szatitkai]) tele volt a politikusok magánéletére és politikai kulisszatitkaira vonatkozó 
„anekdotákkal”, Kaczyński pedig saját nemzeti konzervatív alapállásából értelmezte és 
értékelte könyvében (Polska naszych marzeń [Álmaink Lengyelországa]) az országnak és 
politikai vezetőinek helyzetét. (Megjegyzendő, hogy a 2005-ös választások előtti kam-
pányban Donald Tusk könyve jelent meg, s Janusz Palikot kiadója adta ki.) Kaczyński 
kitért a nemzetközi politikára is; például időzített sértegetést rejtett el benne a német 
kancellárral, Angela Merkellel szemben is. Ez a tény botrányt kavart, és inkább vitt, mint 
hozott szavazatokat a PiS-nek.

Jarosław Kaczyński (akárcsak 2005-ben) ismét használta a „német kártyát”, azaz a 
lengyelek többségének érzékenységét a német megnyilvánulásokra. Angela Merkelről azt 
állította, hogy kancellárrá való megválasztásában nem az események egyszerű összeját-
szása volt a döntő.37 Ám ennek most nem volt olyan hatása, mint a 2005-ös elnökválasztás 
idején. (Akkor Tuskról azt állította, hogy nagybátyja a Wehrmachtban szolgált. A válasz-
tók ezért elfordultak az addig vezető Tusktól, és Lech Kaczyński lett az államfő.) Most a 
választók inkább Tusknak adtak igazat, amikor a kormányfő azzal védte Merkelt, hogy 
az egész Európai Unióban a német kancellár áll leginkább a lengyelek pártján. 
Ő az egyetlen vezető politikus, aki a lengyelek érdekeit is figyelembe veszi. Ezért sem 
tisztességes Kaczyński részéről, hogy provokálja Merkelt is, meg az Uniót is. A választók 
elfogadták Tusktól, hogy Lengyelország építése és modernizálása nem mehet végbe az EU 
által folyósított és folyósítandó támogatások (felzárkóztatási és strukturális alapok) nélkül, 
amelyek nagyságáról pedig elsősorban a németek – személyesen Merkel kancellár – döntenek.

A PiS másik vezető politikusa, Witold Waszczykowski képviselő pedig a 2011. 
szeptember végén megtartott EU–Keleti Partnerség csúcsértekezletével kapcsolatosan 
– amelyet a PiS határozottan eredménytelennek, a lengyel diplomácia szégyenének és 
csődjének nevezett – úgy sértette meg a németeket, hogy a Keleti Partnerség programjáról 
azt állította, az valójában német koncepció, német projekt.

Kaczyński a kampány során többször emlegette a budapesti példát: Orbán Viktor 
és a Fidesz két ellenzéki ciklus után kétharmados többséggel kapta meg a kormányzás 
lehetőségét. A lengyel politikus abban reménykedett (és a továbbiakban is reménykedik), 
hogy ő és pártja ugyanilyen utat járhat be, azaz a lengyel konzervatív jobboldal is szerez-
het majd alkotmányos többséget. Magyar modellnek nevezte ezt az állapotot („Varsóban 
Budapestünk lesz”), s mély meggyőződése szerint a következő választások alkalmával ők 

37 Lengyelül: nie był wynikiem „czystego zbiegu okoliczności”. Az említett könyvben Kaczyński még 
egyéb kijelentésekkel is erősítette a lengyeleknek a németektől való félelmét: Merkel alá akarja rendel-
ni Lengyelországot a német érdekeknek; a németek a továbbiakban is vágynak Lengyelország nyugati 
felére, arra, amelyet a második világháború után (Sztálin akaratának megfelelően) Lengyelországnak 
ítéltek a nagyhatalmak, és amely előtte Németország keleti fele volt. Kötetében Kaczyński a német 
gazdasági érdekek – befektetések formájában történő – lengyelországi terjeszkedésének veszélyét 
taglalja. Ezek a befektetések mindenekelőtt éppen e nyugati lengyel területeken valósultak meg. 
Kaczyński egyúttal megnevezi azokat a lengyel értelmiségieket, akiket azzal vádol, hogy (német 
pénzen) a német érdekek szószólói és érvényesítői Lengyelországban.
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is elérik ezt az eredményt. Azok az elemzők, akik ezt rossz néven veszik Kaczyńskitől, 
és gúnyolódnak azon, hogy a budapesti példát szeretné látni otthon, azt is felhozzák, hogy 
Tuskot nem lehet egy lapon emlegetni Gyurcsány Ferenccel.38

A választásokat kívülről befolyásolta számos külföldi – elsősorban német és orosz – 
médium is. Olyan megnyilatkozásokat közöltek, amelyek a Platformnak és a jelenlegi 
kormánynak „szurkoltak”: mind azt hangoztatták, hogy Donald Tuskot szívesebben látják 
a lengyel kormány élén, mint Jarosław Kaczyńskit. Mindkét oldalról gyakran érkezett 
olyan jelzés, hogy ha az utóbbi lesz a kormányfő, akkor a lengyel–orosz, illetve a lengyel–
német viszony polemikusabb, élesebb, feszültebb és „harcosabb” lesz.

A kAmpány témái

Külpolitika

A külpolitikai kérdések a kampány fontos témái között szerepeltek, amit a lengyel 
EU-elnökség aktualitása még hangsúlyosabbá tett. A lengyel külpolitikai kon-
szenzus végét nagyjából a 2005 és 2007 közötti időszakra teszik a szakemberek. 

De vannak alapcélok, amelyek fontosságát mindegyik releváns politikai párt vallja: az 
ország pozíciójának megerősítése az EU-n belül, a NATO transzatlanti jellegének meg-
őrzése, Európa keleti felével a jó, baráti viszony megőrzése, az Oroszországhoz fűződő 
viszony javítása.

A PO-kormány újfajta külpolitikája a kampány során gyakran volt vitatéma. Ennek 
lényege, hogy Tusk kormánya (2007 novemberétől) megváltoztatta a lengyel külpoliti-
ka módszereit, és bizonyos mértékig annak fő irányait is. A 2009-es külügyminiszteri 
expozéban Radosław Sikorski az eddigi „jagellói” (a keleti) külpolitikai irány helyett 
a pragmatikus, nyugat-európait, a „piastit” javasolta. Az irányváltás szükségességét a 
nemzetközi környezet megváltozásával indokolta.39 Ennek alapján a Kaczyński-fivérek 
azon víziója, hogy Oroszországgal szemben a keleti demokratikus országokkal (Litvánia, 
Ukrajna, Grúzia) kötendő szövetségre kell építeni, nem vált be, a nemzetközi körülmé-
nyek miatt aktualitását veszítette. Ezt Obama „reset-politikája” is megerősítette. Ezért a 
lengyel külpolitika visszatért a német és francia szövetséghez, az „új Európa” kárára. 
A német–orosz gázvezeték-együttműködés ténye, és az említett keleti országokhoz fűző-
dő kapcsolatok zátonyra futása is azt bizonyította, hogy ez az irány most nem aktuális.

Sikorski nem a német–francia tengellyel szemben (ahogy azt a Kaczyński-fivérek 
elképzelték), hanem azt kihasználva akar Lengyelországnak erős pozíciót kivívni az EU-
ban. Innen ered a közeledés az EU nagyjaihoz, a barátkozás Oroszországgal, de a Keleti 
Partnerségnek az EU-n belüli lengyel programja is. Ennek köszönhető, hogy a külpoli-
tikai légkör megváltozott Lengyelország körül, hogy megszűnt az elszigeteltsége, hogy 

38 Mirosław Czech: „Reformy pukają do drzwi Tuska”. Gazeta Wyborcza, http://wyborcza.pl/wybory2011/
1,115571,10439586,Reformy_pukaja_do_drzwi_Tuska.html, 2011. október 9.

39 Paweł Wroński: „Rozważna i nieromantyczna”. Gazeta Wyborcza, http://wyborcza.
pl/1,75478,10255089,Rozwazna_i_nieromantyczna.html, 2011. szeptember 9.
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az Unióban egyre erősebbek lesznek a pozíciói (amit Jerzy Buzek EP-elnöki funkciója is 
igazol). Az új külpolitika az USA-val fenntartott kapcsolatokra is érvényes. 2010-ben, a 
lisszaboni NATO-csúcson, az USA segítségével megerősödött Lengyelország stratégiai 
pozíciója. Külön tervek készültek arra, hogy háború esetén hogyan védi meg a NATO 
Lengyelországot és a balti köztársaságokat.

A külpolitikai viták központi ügye a lengyel Európa-politika volt. Erre vonatkozóan 
a frekventált pártoknak egységes az álláspontja abban, hogy Lengyelországnak vezető 
pozíciót kell kivívnia az Európai Unión belül. Ennek módszerével kapcsolatban azonban 
már korántsem azonosak vagy hasonlóak az álláspontok.

A Polgári Platformnak és az általa elképzelt Lengyelországnak 90%-ban az EU-ban 
vannak az érdekei, ahol Németország a kulcsfontosságú partner. Varsó és Berlin más 
sok kérdésben „együtt játszik”. Lengyelországnak van esélye arra, hogy az EU-ban a 
legerősebbek, a legnagyobbak között foglaljon helyet, és így befolyásolhassa mindazt, 
ami az EU-ban történik. Szerintük ennek garanciája a legnagyobb kormányzópárt, a 
Polgári Platform, amely eddig olyan politikát folytatott, amelyet az EU-ban egyre inkább 
elismernek és elfogadnak. A PO azon dolgozik, hogy ez ne csak politikailag, hanem gaz-
daságilag is így legyen, vagyis hogy Lengyelország – az EU segítségével – gazdaságilag 
is megerősödjön. A PO szerint az ország a fejlődését alapvetően az EU alapjainak, az EU 
segítségének köszönheti. A strukturális alapokból Lengyelországnak juttatott hatalmas 
összegek (2013-ig 68 milliárd euró) és az abból folyó építkezések az ország gazdasági 
fejlődésének biztosítékai.40 Hangsúlyozták, hogy Lengyelország hívja le a legtöbb pénzt 
az EU alapjaiból, ami sok fejlesztési lehetőséget biztosít. Az alapok pénzének köszönhető, 
hogy a lengyel GDP nő, hogy sok munkahelyet tudnak teremteni, és hogy az élet minősé-
ge javul, az ország épül, gyarapodik.41

Az Európa-politika sarkalatos pontja a németekkel és az oroszokkal való viszony, 
amelyben a konfrontáció mértéke a vitakérdés. A releváns pártok közül csak a PiS híve 
annak, hogy ez a viszony, ha kell, legyen konfrontatív. A többiek ennek ellenkezőjét 
hirdetik, és védik a kormányt, amely szerintük igazolta, hogy a barátkozás politikája 
mindkét irányban hasznosabb és kiszámíthatóbb, mint az ellenségeskedésé, illetve, hogy 
az együttműködés és a megértés a helyes megoldás. A kormányzó pártok arra alapoztak 
a kampányban, hogy igazolják: a kompromisszumok és az együttműködés alapelve hasz-
nosabb volt az ország pozíciójának erősítésére, mint a szembefordulás gyakorlata.

Mindezen célok elérését aktuálisan segíti a lengyel uniós elnökség, amelynek fontos 
feladata, hogy ne gyengítse, hanem erősítse az Uniót és annak összetartását, fennmaradá-
sát. Sikorski külügyminiszter, a lengyel külpolitika eredményeit összefoglalva, kifejtette, 
hogy már hatnak az EU-politikára, van rá befolyásuk, ma már Lengyelország nélkül nem 
döntenek az EU-ban Belaruszról vagy Ukrajnáról, elrendezték a Németországhoz és 
Oroszországhoz fűződő viszonyt, modernizálják a lengyel külszolgálatot.

40 A lengyel miniszterelnök szerint 2013-ig ezekből az uniós alapokból modernizálnak vagy felépítenek 
legalább négyezer-kétszáz kilométer vízvezetéket, tizennyolcezer kilométer csatornát, háromszázki-
lencvennégy víztisztító berendezést, hatezer-ötszáz kilométer hosszú turista- és kerékpárutat.

41 Agata Kondzińska: „Tusk: Koniec kwękolenia”. Gazeta Wyborcza, http://wyborcza.
pl/1,75478,9284684,Tusk__Koniec_kwekolenia.html, 2011. március 19.
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Az Európa-politikára vonatkozó nézetek a kampányban differenciáltak voltak. A kor-
mány koalíciós partnere, a PSL osztja a PO EU-központú külpolitikai irányvonalát, de 
abban az agrártermékek belső piacának helyzetére összpontosít. Ugyanez volt a fő szem-
pontja az Oroszországgal fenntartandó jó kapcsolatok kérdésében is. A baloldali SLD 
támogatta a Tusk-kormány Európa-párti külpolitikáját, de nagyobb hangsúlyt és nagyobb 
teret adott az Oroszországhoz való közeledésnek és barátkozásnak. A „weimari három-
szög” mellett „kalinyingrádi háromszöget” is létrehozna, amelynek a lengyel és a német 
fél mellett Oroszország lenne a harmadik tagja.

A PiS, a PJN és a PSL úgy vélte, hogy hasznosabb, ha az ország inkább a közép-kelet-
európai régióban vívja ki a vezető szerepet, és főként az új EU-tagok érdekeit képviseli, 
mintsem az Unió régi tagjainak kegyét keresi. A legnagyobb ellenzéki párt, a PiS nem 
elégedett a PO-kormány külpolitikai irányvonalával és annak eredményeivel. Ezt a kam-
pányon kívül és a kampányban is sokszor megfogalmazták (mint már említettük, például 
azzal, hogy ez a pragmatikus külpolitika az országot „német–orosz kondomíniummá” 
tette), és a Tusk-kormány külpolitikáját a nemzeti érdek elárulásával vádolták meg. 
Egyúttal folyamatosan a német és orosz veszélyre hívják fel a lengyelek figyelmét (pl. 
a kalinyingrádi körzet számára tervezett kishatárforgalmi könnyítéseket árulásnak és 
Kelet-Poroszország visszatérésének érzékelik).

A választások nagy meglepetésének, Palikot Mozgalmának külpolitikai elképzelései 
szerint a németekkel kell erősíteni a szövetséget, nem az amerikaiakkal.42 Sőt, kifeje-
zetten USA-ellenes külpolitikai elképzelésekkel állt elő, amelyek központi eleme az, 
hogy az USA olyan harci missziókba kényszeríti Lengyelországot, amelyeket vissza kell 
utasítani. A németekkel szoros szövetségben kell tárgyalni az oroszokkal, és korlátozni 
kell az ország számára költséges és szükségtelen amerikai kapcsolatot. Saját koncepció-
ját a kereskedelmi forgalom arányaival igazolta: amíg az USA-val csak 3%-os, addig az 
EU-val 80%-os, ezen belül Németországgal 30%-os kereskedelmi forgalmat bonyolít le 
Lengyelország. Annak a föderális Uniónak a hívei, amely mélyíti az integrációt, törődik a 
gyengébb tagok gazdasági és civilizációs fejlődésével, közöttük Lengyelországéval. Csak 
az erős és mélyen integrált EU képes arra, hogy a szuperhatalmak partnere legyen.

A releváns induló pártok abban egyetértettek, hogy a lengyel EU-elnökség legfon-
tosabb célja az energiabiztonság megteremtése. Abban viszont, hogy ezt hogyan kellene 
biztosítani, már nem voltak azonos véleményen. A PiS, az SLD és a PJN szerint ennek 
esélyét az teremtheti meg a leginkább, ha az EU e téren szorosabban együttműködik 
Ukrajnával, Grúziával és Azerbajdzsánnal (a Kaszpi-tengeri olaj érdekében). A kormány-
zó pártok azonban Oroszországra mutattak, mint arra az országra, amellyel az energetikai 
egyensúly érdekében a dialógust folytatni kell. Általános volt a külpolitikai egyetértés 
abban, hogy az ország számára Ukrajna a (gazdasági és biztonságpolitikai szempontból 
is) kulcsfontosságú keleti szomszédos ország.43

42 rik, PAP: „Palikot: Chcemy przyjaźni z Niemcami, nie z USA”. Gazeta Wyborcza, http://www.tokfm.
pl/Tokfm/1,103087,10262199,Wybory_2011__Palikot__Chcemy_przyjazni_z_Niemcami_.html, 
2011. szeptember 9.

43 Mariusz Staniszewski: „Jakie pomysły na politykę zagraniczną mają główne partie polityczne w 
Polsce”. Gazeta Prawna, http://www.gazetaprawna.pl/wiadomosci/artykuly/515693,jakie_pomysly_
na_polityke_zagraniczna_maja_glowne_partie_polityczne_w_polsce.html, 2011. május 20.
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Az Európa-politikával kapcsolatosan vitatkoztak az országnak az euró-övezetbe való 
belépéséről is. Többféle dátumot deklaráltak már (a miniszterelnök először 2008-ban je-
lölte meg céldátumként 2011-et), de még nem készülnek a belépésre. Bár tudják, hogy 
ez kötelességük, most mégis inkább várnak vele. Tudják, hogy ahhoz, hogy az EU bel-
ső magjához tartozzanak, szükség van az euró-övezeti tagságra, de a külügyminiszter, 
Sikorski szerint ez most nem alkalmas pillanat. Meg kell várniuk, amíg a lengyel gaz-
daság elég erős lesz és készen áll erre a lépésre, és amíg az euró-válság véget ér. Ami a 
belépés dátumát illeti, 2015 előtt ez nem várható.44 Ők is, mint a csehek és a magyarok, fo-
lyamatosan kitolják az övezethez történő csatlakozás lehetséges dátumát, és inkább nem 
adnak meg időpontot.

Belpolitika

A kampány fontos témája volt, hogy Lengyelországot elkerülte a válság első hulláma, 
de a második már nem fogja. Az, hogy eddig szerencsések voltak, a kormányfő 
szerint nagymértékben a PO–PSL-kormánynak köszönhető, ezért annak a továb-

biakban is fenn kell maradnia, ami a legvalószínűbb biztosítéka annak, hogy nagyobb 
megrázkódtatások nélkül átevickéljenek a második hullámon is („a PO sikeresen átvezet-
te a lengyeleket a viharos tengeren”).45 A bizonytalanság és a gyors változások közepette 
a biztosat, a nyugalmat ez a kormány és a Polgári Platform jelenti.

A nemzetközi pénzügyi és gazdasági válsággal összefüggésben szünet nélkül ele-
mezték az ország gazdasági helyzetét és a szükséges reformok ügyét. A kormánypártok 
azt állították, hogy a reformok nem álltak le, az ellenzék pedig ennek az ellenkezőjét 
bizonygatta. A kormányfő azt ígérte, hogy a gazdasági mutatók néhány éven belül a leg-
jobbak közé fognak tartozni az EU-ban. Úgy vélte, hogy viszonylag hamar teljesíteni 
fogják az euró-övezethez való csatlakozás kritériumait. Amellett, hogy a válság további 
elkerülését tervezik, az elkövetkező egy-két évben a költségvetési deficitet a jelenlegi kb. 
8%-kal (111 milliárd złoty) szemben 3% alá akarják szorítani, és 4%-os GDP-növekedést 
céloztak meg. (A kampány része volt, hogy a PO-kormány 2008 és 2010 között 10,6%-os 
GDP-növekedést produkált.)

Ami a költségvetési deficitet illeti, Lengyelország is arra kötelezte magát, hogy 2012-
ben nem megy 3% fölé. Ha nem teljesítik, akkor az Unió megvonhatja az alapokból való 
folyósítást. A pénzügyek és a költségvetés nagy próbatétele itt is az önkormányzatok 
hatalmas adóssága. Az ország eladósodásának mértékét is úgy tervezik, hogy az ne emel-
kedjen a GDP 60%-a fölé. (A lengyel alkotmány tiltja, hogy az adósság a mindenkori 
éves GDP 3/5-e fölé emelkedjen.). Az államadósság jelenleg a GDP 55%-a. A PO–PSL 
kormánya idején az országnak háromszázmilliárd złotyval nőtt az adóssága, és most kb. 
nyolcszázmilliárdos. (A GDP a 2010-es évre 1,42 billió złoty volt.)

44 „Debata o polityce zagranicznej w TVN24”. Newsweek.pl, http://www.newsweek.pl/polska/debata-
o-polityce-zagranicznej-w-tvn24,81885,1,1.html, 2011. szeptember 20. Megjegyezendő, hogy az új 
Tusk-kormány is folyamatosan tolja ki a belépés dátumát.

45 Kondzińska: „Tusk: Koniec kwękolenia”.
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Minden releváns párt szerint a legfontosabb cél az állam pénzügyeinek rendbetétele, 
de a módszerek és az eszközök kérdésében eltértek a vélemények. Mindannyian a költ-
ségvetési szabályok módosítását ígérték. A PO például úgy vélte, hogy ezt a kiadások 
csökkentése mellett a költségvetési összegek átcsoportosításával, a közintézményeknek 
nyújtandó fix összegek helyett célprogramok, célfeladatok finanszírozásával lehetne meg-
alapozni. A költségvetési deficitet mindegyikük csökkenteni akarta, a PO és az SLD a 
programjában deficit nélküli költségvetést ígért. A PO ezt 2015-re, az SLD pedig 2016-ra 
tartja lehetségesnek. A PiS ebben a kérdésben mérsékeltebb volt, mert nem akart radikális 
és gyors deficitcsökkentést, évente csupán 0,7–1%-osat.46 A Polgári Platform a kiegyen-
súlyozott költségvetés jegyében azt ígérte, hogy 2015-re, a következő választások évére 
a GDP-arányos államadósság 48% alatt, 2018-ra pedig már 40% alatt lesz. Ehhez képest 
mégis az áfa csökkentését ígérték. A gazdasági növekedést és a költségvetésbe kerülő 
több pénzt a befektetések növekedésére alapozták. A kormányzó PO és az ellenzéki PiS 
sokat emlegette az EU-alapokat mint ilyen növekedési forrást, az ugyancsak ellenzéki 
SLD pedig arról beszélt, hogy nem kell mindenáron csökkenteni a költségvetési deficitet. 
A két nagy párt a nyugdíjreformmal is pénzt akar megtakarítani.47

Az egészséges állami pénzügyi háztartáshoz vezető úton mindannyian fájdalommen-
tes megoldásokat javasoltak: senki sem akart adót emelni, a lakosságtól pénzt elvonni. 
Mindegyikük sokat ígért, különösen a pénzügyek és a szociális helyzet finanszírozása 
terén. A PiS például a programjában az adóreformot48 illetően egyszerű és világos szabá-
lyokat követelt, és egykulcsos jövedelemadót ígért, de azt sem erre, sem egyéb országos 
pénzügyekre vonatkozóan nem árulta el, hogyan is kellene azt megvalósítani.49

A PO (mint fentebb említettük) most nem ígérte meg az egykulcsos jövedelemadót, 
nem úgy, mint 2007-ben, amikor 15%-os jövedelemadót és vállalkozási adót ígért. Akkor, 
a 2007-es választási kampányban a „hogy mindenki jobban éljen!” jelszavával ambició-
zus szociális támogatási elképzeléseket hangoztatott, de négyéves kormányzása idején 
ezeket azért nem tudta teljesíteni, mert megakadályozta a pénzügyi válság. Adóreformja 
a 2007–2011 közötti kormányzati ciklusban odáig terjedt, hogy a háromkulcsos adórend-
szer (19%, 30%, 40%) helyett kétkulcsosat (18% és 32%) vezetett be, és az alacsonyabb 
adókulcs alá tartozók köre bővült. A PO tehát letett az egykulcsos jövedelemadóról. 
Az adócsökkentés most is benne volt a programjában, de csak a válság utáni időszakra 
vonatkoztatva.

A belpolitika fontos témája volt a nyugdíjkorhatár kérdése is. Ebben a Polgári Platform 
körültekintő, rugalmas eljárást ígért, de a reformot biztosra vette. Racionalizálásnak 
nevezte, és megígérte, hogy azt a szakszervezetekkel is egyeztetik. A lengyel nyugdíj-
rendszerben és a szociális támogatások rendszerében sok szakmai csoport rendelkezik 
privilégiumokkal (ilyen csoportok az „egyenruhások”, akik közé tartoznak a rendőrök, 

46 Grzegorz Osiecki: „Polityczne bajki przedwyborcze, czyli politycy o finansach publicznych”. Gazeta 
Prawna, http://biznes.gazetaprawna.pl/artykuly/543146,polityczne_bajki_przedwyborcze_czyli_
politycy_o_finansach_publicznych.html, 2011. augusztus 31.

47 A lengyelországi átlagos nyugdíjak a PO-kormányzat négy éve alatt 1347 złotyról 1785-re emelked-
tek. A lengyelországi minimálbérek ugyanekkor 849 złotyról 1500-ra nőttek.

48 A harmincnyolcmilliós Lengyelországban huszonötmillióan adóznak.
49 Renata Grochal: „Tusk: z liberała w socjalliberała”. Gazeta Wyborcza, http://wyborcza.pl/wybory201

1/1,115571,10264976,Tusk__z_liberala_w_socjalliberala.html, 2011. szeptember 10.
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a katonák és a bányászok is). A Jog és Igazságosság a bányászok külön jogainak harcos 
védelmezője, korábbi nyugdíjba vonulási lehetőségeik őre. (Ezek a privilégiumok az or-
szág költségvetésében évi 4,5 milliárd zlotyt jelentenek.) A PO kormánypozícióból már 
régóta ígéri az „egyenruhások” kedvezményes nyugdíjkorhatárának megszüntetését, és 
az agrárnépesség nyugdíj- és betegbiztosítási „külön rendszerének” (KRUS) reformját. 
(Megjegyzendő, hogy az idei választások eredményeként felállt régi-új kormány mi-
niszterelnöke, Donald Tusk a 2011. november 18-án kihirdetett kormányprogramban azt 
ígérte, hogy a nyugdíjkorhatárt mindkét nem esetén hatvanhét évre fogják felemelni, s ezt 
a tervek szerint 2013-tól kezdik el. Ugyancsak kihirdette, hogy az egyenruhások kedvez-
ményes nyugdíjba vonulását eltörlik.)

Ami a nyugdíjalapokat illeti, az előző Tusk-kormány is „hozzányúlt” ezekhez, ami-
kor a (kötelező) magánnyugdíj-pénztári részvétel arányát erősen lecsökkentette az állami 
nyugdíjpénztár javára. (Ahogy már fentebb említettük, az egyikből a másikba úgy ren-
delte vissza a befizetendő nyugdíjjárulékok arányát, hogy 7,3%-ról 2,3%-ra csökkentette a 
kötelezően választható nyugdíjpénztári befizetési arányt.) A PO koalíciós partnere, a PSL 
azt kívánná, hogy senkit ne kényszerítsenek a kiegészítő nyugdíj-takarékosságra (OFE), 
hanem legyen alapnyugdíj, ami kötelező, a többi ne legyen az.

A Polgári Platform azt ígérte, hogy az állami nyugdíjbiztosítási alapba (ZUS) fogják 
utalni a privatizációs bevételek egy részét, mint egyfajta demográfiai tartalékot. Most 
azonban a válság miatt lemondtak a meghirdetett privatizációról, de azt ígérték, hogy 
majd a palagáz kitermeléséből származó jövedelem egy részét fogják arra használni, hogy 
biztosítsák a nyugdíjakat.50

A PO és a PiS között a gazdasági reform és a gazdasági feladatok témakörében a 
privatizáció kérdésében nincs jelentős különbség. A PiS nem híve annak, hogy kiárusít-
sák a stratégiai vállalatokat, azokat az állam kezelésében akarja hagyni, és újabban ezt a 
nézetet osztja a PO is. Nem akarják az olyan állami nagyvállalatokat privatizálni, mint a 
PKN Orlen vagy a PZU. De a Lotos nevű kőolaj-finomítót a PO el akarja adni, a PiS pe-
dig ellenzi ezt is.51 A különbség leginkább abban fogható meg, hogy a két nagy párt mely 
vállalatokról gondolja, hogy azok stratégiai jelentőségűek. A vasútra vonatkozóan például 
a PO eddig úgy gondolta, hogy privatizálni kell, a PiS pedig úgy, hogy nem szabad. Most 
a Platform is helyesli, hogy erős állami cégeket hozzanak létre.

A kampányban sokat beszéltek arról, hogy a kormány mennyi ígéretét nem tartotta be. 
Közöttük a legnyilvánvalóbb elmaradás, az egész ország égető problémája az autópályák 
hiánya. Az ország – külső megfigyelők számára is feltűnő – építési lázban ég. Készülnek 
a 2012-es labdarúgó EB-re, amelyet Lengyelország Ukrajnával együtt fog megrendezni. 
Sportlétesítményeket, szállodákat, utakat építenek; az ország úthálózatának modernizá-
lása és autópályákkal való ellátása most gőzerővel folyik. Az EU strukturális alapjaiból 
sok pénz jut az építkezésekre, így az építőipar a lengyel GDP-ben 7%-kal részesedik. Ám 

50 Agata Nowakowska – Dominika Wielowieyska: „Program wyborczy PO. Mały realizm zderza się 
z kryzysem”. Gazeta Wyborcza, http://wyborcza.pl/1,75248,10333916,Program_wyborczy_PO___
Maly_realizm_zderza_sie_z_kryzysem_.html, 2011. szeptember 22.

51 Agata Nowakowska – Dominika Wielowieyska: „Tak ogólnie, to ma być dobrze”. Gazeta Wyborcza, 
http://wyborcza.biz/biznes/1,100896,10408689,PiS__Tak_ogolnie_to_ma_byc_dobrze.html, 
2011. július 12.
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az autópályák nem épültek meg a terveknek megfelelően, s le is faragtak belőlük 30%-
ot.52 A pártok egymásra licitáltak, hogy milyen hosszú autóutakat (főként gyorsforgalmi 
utakat, és kevésbé autópályákat) építenének, ha kormányzati pozícióba jutnának. Tusk 
miniszterelnök azt ígérte, hogy több mint hétezer kilométert építenek meg. Az eddigi 
lemaradás, az EB fenyegető közelsége kétségbeesett bírálatokra és keserű humorizálások-
ra, valamint közhivatali ígérgetésekre adott alkalmat.

A belpolitikai kampánytémák közé tartozott az oktatás, a nevelés, a művelődés ügye. 
A PiS keményen büntetné az erőszakot az iskolákban, és bevezetné az egyenruhát. 
A pedagógusoknak járó kedvezményeket fenntartanák, sőt bővítenék. A Polgári Platform 
nem a kedvezményekre összpontosított, hanem az egész rendszer modernizálására. Csak 
annyit ígért, hogy a tanárok fizetését a továbbiakban is emelni fogják. A modernizálás 
harmadik hullámában – ahogy Tusk kormányfő elmondta53 – azt a felismerést fogják 
érvényre juttatni, hogy az eddigiekhez képest jóval több diákot kell képezni a természet-
tudományok és a matematika, illetve az informatika területén, ami azt is jelenti, hogy 
szándékosan oda kell irányítani őket.

A kampányban a fiatalokat minden fontosabb párt megcélozta. A PO elnöke egyene-
sen azzal állt elő, hogy a mostani választások eredményétől függ a fiatalok jövője, sorsa.54 
A fiatalok nagyarányú (egyesek szerint 20, mások szerint 25, illetve 30”%-os) munka-
nélküliségével úgy akarják felvenni a harcot, hogy stabil munkahelyeket ígérnek, és az 
EU-alapokból is fordítani akarnak e probléma megoldására. A Platform programjának 
ismertetésénél már említett sportolási és művelődési lehetőségek hálózatának teljes kiépí-
tését tervezik. A fiatalokat érintő új megoldások keresésében a velük való párbeszédet is 
megígérték. A modernizálás harmadik hullámát egyébként is az ifjúságra akarják építeni, 
hiszen ők a legrugalmasabbak. A kormányfő abban bízik, hogy a műszaki és természet-
tudományi pályák felé irányíthatják majd őket.

Az oktatás és nevelés rendszerével is összefüggenek a demográfiai folyamatok, ame-
lyek Lengyelországnak sem kedveznek: rohamosan fogy a lakosság. A helyzet olyan 
megoldásokat követel, amelyek a gyermekvállalást, a családok támogatását biztosítják. 
Mindkét nagy párt versengett a családtámogatás kérdésében, de a kormánypárt (PO) ke-
vésbé volt nagylelkű az ígérgetésekben, mint az ellenzéki PiS, amely a nemzeti értékek 
szempontjából a családot a legmagasabb helyre teszi, szerepét a keresztény-konzervatív 
értékek megőrzésében alapvetőnek tartja. A családtámogató kedvezmények széles körét 
helyezte kilátásba. A Platform e téren inkább az iskoláskor előtti, kisgyermekkori támo-
gatásokat hangsúlyozta.

A kampány témája volt az a tény, hogy az ország lakossága nagy arányban (2,3–3 millió 
lengyel) vándorol el munkát keresni, szerte a világba, a legtöbben az Unióba. Elsősorban 
a fiatalok hagyják el szülőföldjüket. A demográfiai problémákat és a fiatalok munkanél-
küliségét, életkörülményeit általában egy csomagban akarták javítani a pártprogramok. 

52 Małgorzata Subotić: „Platforma nie jest tak brzydka, jak PiS”. Rzeczpospolita, http://www.rp.pl/
artykul/666804_PO_nie_jest_tak_brzydka_jak_PiS.html?p=3, 2011. május 31.

53 „Donald Tusk: Plan premiera dla Polski: Trzecia fala nowoczesności”.
54 Katarzyna Karaś: „Wasza przyszłość zależy od wyniku wyborów”. Polskie radio, Wiadomości, http://

www.polskieradio.pl/5/3/Artykul/431777,Wasza-przyszlosc-zalezy-od-wyniku-wyborow, 2011. szep-
tember 4.
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(A PO a harmadik és a további gyerekekre akar jelentős családi kedvezményeket biztosí-
tani, de inkább csak a 2014-es évtől.)

Palikotnak köszönhetően a kampány hangos témája volt a Lengyelországban nem 
engedélyezett mesterséges megtermékenyítés, az abortusz és az eutanázia is. Ezeket a 
baloldal és a Polgári Platform egyaránt támogatja, de eltérő meggyőződéssel. A PO híve 
a mesterséges megtermékenyítésnek, és arra törekszik, hogy erről társadalmi vita legyen, 
s hogy az engedélyezésre vonatkozó szabályozást elkészítsék (az európai bioetikai kon-
venciót elfogadják). Ezzel együtt is, a PO a maga választási programjában nem deklarálta 
ennek engedélyezését. A PiS egyértelműen ellenzi mindhármat. Ezek az ügyek azonban 
az értékrendjében átalakuló lengyel társadalom számára egyre szélesebb körben válnak 
fontossá. Palikot erre építette győztes kampányát: azt ígérte, hogy mindhárom függőben 
levő, érzékeny kérdést fő politikai témái között fogja szerepeltetni, és küzdeni fog mind-
háromnak, sőt a gyenge kábítószer fogyasztásának engedélyezéséért is.

Mint láttuk, ugyancsak Palikotnak köszönhetően volt a kampány témája a – lengye-
lek életének meghatározója, nemzeti önazonosságuknak eddig fontos elemét képező és 
most átalakulóban lévő – katolikus egyház és annak helyzete, vagyona. A baloldal, a 
liberálisok és a polgáriak sokat írtak arról, hogy valójában most kezdődik el igazán a 
lengyel társadalom és a lengyel állam szekularizációja. Ennek része kell, hogy legyen az 
állam és a katolikus egyház egymástól való elválasztása, hogy az utóbbi ne avatkozhasson 
be olyan mélyen az egyének és a társadalom életébe. Sokat emlegetett feladatként jelent 
meg a katolikus egyház vagyoni és pénzügyi helyzetének és az egyház(ak) finanszíro-
zásának kérdése is. Ebből a szempontból egyértelműen az egyház oldalán csak a Jog és 
Igazságosság – mint katolikus-konzervatív párt – állt. Nem véletlen, hogy a PiS-t nevez-
ték az egyházi vezetők az igazi hazafias pártnak, amelyre a híveknek szavazniuk kell.

A szmolenszki tragédia mint kampánytéma nem jelent meg gyakran, de előfordult né-
hány vitában.55 A PiS képviselői azt a nézetet hangoztatták, hogy a nyomozás, a vizsgálat 
során a lengyel kormány nem viselkedett szuverén és önmagát értékelő államként. Nem 
kért meg minden nemzetközi segítséget, amit megkérhetett volna. Szerintük hivatalosan 
fel kellett volna kérnie a NATO-t a nyomozásban való segítségnyújtásra. Annál is inkább, 
mert az áldozatok között sok magas rangú lengyel NATO-tiszt volt, akiknél a repülőgé-
pen NATO-anyagok is voltak, köztük bizonyára néhány titkos és bizalmas. A PiS vezetői 
többször hangsúlyozták, hogy azért kell megnyerniük a választásokat, hogy kivizsgál-
hassák a tragédia okait. Elmondták, hogy ebben az esetben ők hivatalosan kérni fogják 
az USA és a NATO segítségét. A PiS vezetői azt is hangoztatták, hogy a Moszkvával 
fenntartandó jó kapcsolatok feltétele a szmolenszki tragédiával kapcsolatos teljes igazság 
nyilvánosságra hozása.

55 „Debata Nowaka z Fotygą: katastrofa smoleńska i polityka zagraniczna”. Gazeta Prawna, http://www.
gazetaprawna.pl/wiadomosci/artykuly/552512,debata_nowaka_z_fotyga_katastrofa_smolenska_i_
polityka_zagraniczna.html, 2011. október 1.
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A válAsztások után

A választások végeredményének kihirdetése után sokan (az uniós politikusok na-
gyobbik része is), sokféle okból fellélegeztek: egyesek azért, mert nem Kaczyński 
és pártja irányítja majd az országot; mások azért, mert Palikotra nem lesz szük-

ség a koalíció megkötéséhez; megint mások azért, mert Palikot legyőzte a hagyományos 
baloldalt, az SLD-t. Voltak olyanok is, akik elkeseredtek: a PiS-nek a majdnem tíz száza-
lékos lemaradás nagy vereséget jelentett, még akkor is, ha ezt megpróbálták könnyedén 
venni; az SLD azért, mert az elvárásaihoz képest valójában a felét kapta a szavazatoknak, 
és nem a hagyományos baloldal lett a harmadik. A PSL sem kapott annyit, amennyire 
számított, de a koalícióban való részvétel valójában az eddigieknek megfelelően, továbbra 
is biztosított a számukra.

A választások nagy nyertese Donald Tusk és a Polgári Platform, de ugyanígy nagy 
győztes Palikot és mozgalma is. A nagy vesztes a PiS, kisebb vesztes pedig az SLD. Ebből 
a szempontból nagyjából ugyanaz a helyzet, mint a 2010. decemberi önkormányzati vá-
lasztások után. A PiS a PO-tól „kapott ki”, az SLD baloldali szavazóit Palikot vette el.

A vesztes pártoknál a vereségért valakinek vagy valakiknek felelniük kell. A poszt-
kommunista baloldal, az SLD máris vezetőt váltott (a fiatal, most vesztes Grzegorz 
Napieralski helyett a „régi motoros”, Leszek Miller került a párt élére). A PiS-ben a fe-
lelősségre vonás nehezebb helyzetet teremt, mert Jarosław Kaczyński „érinthetetlen”, és 
mindent megtesz azért, hogy ez így is maradjon. Ezért a PiS talán lassú szétesésnek, 
lemorzsolódási folyamatnak néz elébe. Ez a 2007. októberi parlamenti választások elvesz-
tése után elkezdődött, de a folyamat látványosan a 2010-es elnökválasztási vereség után 
indult meg. Akkor a PiS-ből kiváltak azok, akik létrehozták a PJN rövidítéssel (Polska 
Jest Najważniejsza [Lengyelország a Legfontosabb]) megnevezett politikai formációt, de 
most nem jutottak mandátumhoz sem a szejmben, sem a szenátusban. A PiS bomlásának 
következő, azaz mostani szakasza azzal indult, hogy a szejmbe bejutott 157 képviselő kö-
zül 16 – rögtön az új szejm alakuló ülésén – új frakciót hozott létre, amelynek a Solidarna 
Polska (Szolidáris Lengyelország) nevet adták. Annak ellenére, hogy az önállósodott 
frakció tagjai ragaszkodnak ahhoz, hogy a PiS részét képezik, a Kaczyński ellen lázadó 
képviselőket kizárták „anyapártjukból”. Tény, hogy a PiS-nek és Kaczyńskinak az eddi-
gi lemorzsolódások nem ártottak meg: a társadalmon belüli támogatottságuk nagyjából 
azonos (30% körüli) maradt. De a legújabb „frakciólázadás” tartós következményei csak 
idővel mutatkoznak majd meg. Az is csak később válik világossá, hogy megfelel-e a va-
lóságnak az a – liberális oldalon sokszor hangoztatott – nézet, hogy Jaroslaw Kaczyński 
ideje lejárt, hogy a katolikus-konzervatív jobboldalnak Lengyelországban egyre kisebb 
lesz a bázisa és ezáltal a kormányzásra való esélye is.

Hamberger Judit                Generációváltás jelei a lengyel társadalomban

           MKI-tanulmányok 32



Az új kormány indulásA

A Polgári Platform és annak elnöke, Tusk kormányfő számára a választások leg-
fontosabb üzenete az, hogy a szavazók nagyobbik része megértette és elfogadta a 
kérését: bizalmat szavaztak neki, lehetővé tették számára, hogy a következő négy-

éves ciklusban is irányítsa az országot, s hogy bevezesse azokat a reformokat, amelyeket 
az elmúlt négy évben különböző okok – és néha kifogások – miatt nem valósított meg. 
Ez azt jelenti, hogy a választási győzelem egyúttal felszólítás is arra, hogy haladéktala-
nul indítsa el a szükséges gazdasági és szociális reformokat, amelyek minden társadalmi 
réteget mélyen fognak érinteni. E reformok jellegét, lényegét és mélységét azonban csak a 
következő időszak folyamatai mutatják majd meg.

A Polgári Platform és a Lengyel Néppárt koalíciójának új fő feladata az EU-elnökség 
levezénylése mellett az, hogy meg kell indítania a reformokat, amelyek célja, hogy „mo-
dernizálják Lengyelországot”. Egyúttal át kell evickélniük a válságon, amely mindenki 
szerint a 2012-es évben lesz a legkegyetlenebb. Ezért állította korábban Tusk, hogy a kö-
vetkező kormányban a legfontosabb ember a pénzügyminiszter lesz.

Az új kormány programját a kormányfő november 18-án hirdette meg.56 A válság-
kezelés részeként nem költséges reformokat kíván bevezetni, hanem olyan takarékossági 
intézkedéseket helyez kilátásba, amelyek például a nyugdíjkorhatár jelentős (a férfiak és a 
nők számára is egységesen 67 évre) emelésére, a munkaadói járulék 2%-os növelésére, az 
eddigi csoport- és adókedvezmények (mint az egyháziak, illetve az agrárágazatban dolgo-
zók kedvezményei) majdnem teljes felszámolására alapoznak. A programnak az országot 
meg kell mentenie a nagy megrázkódtatásoktól. Tusk ezt a fájdalmas reformok nélküli kis 
lépések programjának nevezte, amely nem radikálisan, hanem fokozatosan, lassan vezeti 
be az új szabályokat. Az Európa-politikában pedig az a kormány ambíciója, hogy az or-
szág Európában ne maradjon a periférián, hanem kerüljön be a centrumba. Hogy ezek a 
lépések elegendőek-e, és hogy reálisak-e, csak a jövőben válik világossá.

56 PAP: „Premier wygłosił expose. Będą cięcia w ulgach i zmiany w emeryturach”. Gazeta Prawna, 
http://www.gazetaprawna.pl/wiadomosci/artykuly/567366,premier_wyglosil_expose_beda_
ciecia_w_ulgach_i_zmiany_w_emeryturach.html 2011. november 18.
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