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A szerkesztők szerint Szlovénia EU-taggá válásával fejeződött be az átmenet fo
lyamata, amelynek kezdeti szakaszára a többpártrendszer kialakulása és a 
modern politikai és igazgatási intézmények kialakulása, második periódusá

ra az EU előírásaihoz való alkalmazkodás és a jogharmonizáció volt a jellemző. Az öt 
nagyobb egységre osztott, a bevezető tanulmányokkal együtt harminc (egy 2004 máju
sában megtartott konferenciára készült) írást tartalmazó kötetet a Ljubljanai Egyetem 
Társadalomtudomány Kara adta ki, ahol egyebek között politológiát, szociológiát, vé
delmi tanulmányokat oktatnak. így természetes, hogy számos pozitívan értékelendő 
tanulmány mellett tartalmazza azokat a sajátosságokat is, amelyeket jellemzőnek tartok 
a kar kiadványaira, és amelyek erős fenntartásokat keltenek bennem. Nevezetesen hogy 
Szlovéniában számos olyan kötet, amelynek címében hangsúlyosan szerepel Szlovénia, 
arányaiban túl sok olyan tanulmányt tartalmaz, amely egyáltalán nem vagy csak alig 
foglalkozik Szlovéniával. A jelen kötet esetében ilyen a három tanulmányt tartalmazó 
ötödik egység, amelyik az Európai Unió védelem- és biztonságpolitikája címet viseli. 
Az itt szereplő három tanulmány olvasója sok érdekeset megtudhat a címben szereplő 
témáról, de csak az egyik (tízoldalas) tanulmány szerzője tartotta szükségesnek, hogy 
kitérjen arra, miképpen vesznek részt a szlovénok az EU katonai műveleteiben. Ezt is 
mindössze fél oldalban írta meg, s a részletek felől érdeklődő olvasót egy elegáns moz
dulattal a szlovén rendőrség megfelelő honlapjára irányította. Határozottan állíthatom 
pedig, hogy ebben a témakörben bőven van olyan szlovén érdekesség, amely érdeklő
désre tarthatna számot. Ide tartozik például, hogy a NATO-csatlakozásról folyó viták 
egyik központi témája volt, hogy a csatlakozást ellenzők szerint a NATO helyett inkább 
a közös európai védelmi és biztonsági rendszert kellene kihasználni. Mivel a sajtóban 
számos alkalommal voltak olvashatók az ezen elképzelés melletti és elleni érvek, nem 
okozhatott volna különösebb erőfeszítést e kérdéskör elméleti és gyakorlati részének 
összegzése, ez azonban elmaradt.

Nem jár sokkal jobban az olvasó, ha a demokráciára való nevelés című részt üti fel. 
Ebben többször előfordul ugyan néhány Szlovéniára utaló mondat, ahelyett azonban, 
hogy arról olvashatnánk, miképpen zajlik Szlovéniában az európai demokratikus ha
gyományokra és a jelenleg tapasztalható demokratikus deficitre való felkészítés, illetve 
hogy mindennek milyen elméleti összefüggései vannak, két nem túl színvonalas bekez
déstől, illetve másik kettő, a melegek és a romák problémájára utaló résztől eltekintve
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leginkább pedagógiai általánosságokat olvashatunk. Ezt még az sem menti, hogy a kötet 
első tanulmánya, Rudi Rizman írása felvázolja a nemzeti demokráciától a transznacioná
lis demokráciáig húzódó ívet, bemutatva néhány jelenleg aktuális demokráciafelfogást, 
a demokratikus deficit problémáját stb. Ha az olvasó átlapozta a következő három, 
ugyancsak elméleti fejtegetéseket tartalmazó tanulmányt (a többsebességű Európáról, a 
hiányos demokratikus legitimitás, a demokratikus deficit, valamint az európai identitás 
szerepének problémájáról), akkor végre eljuthat a szlovénokhoz.

A Bogomir Ferfila, Paul Philips (szlovén-kanadai) szerzőpáros a szuverenitás kérdé
sét vizsgálja Szlovénia és az Európai Unió összefüggésében. A szerzők ismertetik az or
szág csatlakozási folyamatának legfőbb állomásait, de figyelmük középpontjában a gaz
dasági önállóságról való lemondás előnyeinek és hátrányainak tárgyalása áll. Szerintük 
a 2004-ben csatlakozó posztkommunista országok közül Szlovénia volt a legkevésbé 
problematikus, mivel gazdasági és piaci struktúrái a többiekénél közelebb álltak a nyu
gat-európai modellhez. A feladat látszólag egyszerű volt, egy szocialista föderáció tagál
lamából egy kapitalista föderáció tagállamává vált. 1996-tól a politikusok és a szakértők 
előtt világos volt, hogy (az egyébként szociálisan erősen érzékeny) szlovén politikát meg 
kell változtatni, és hogy a versenyképesség megőrzése érdekében az egyetlen reális le
hetőség a fizetések értékének csökkentése volt és maradt. A tárgyalások alatt kiderült, 
hogy a gazdasági kritériumok teljesítése az említett előnyök ellenére nehezebb, mint 
ahogyan kezdetben látszott. A jelentős eredmények mellett voltak olyan területek, ahol 
az EU-bizottság komoly kifogásokat fogalmazott meg: a magas infláció, a kamatok ma
gas mértéke. A bizottság kifogásolta a privatizáció lassúságát, mindenekelőtt a bank- és 
a biztosítási szektorban, és azt követelte, hogy az állam kevésbé szóljon bele a gazdasági 
folyamatokba. A bizottság (a szerzők szerint kielégítő bizonyítékok nélkül) azt állította, 
hogy ez hozzájárulna a külföldi befektetők nagyobb érdeklődéséhez, ennek következté
ben kedvezőbb mikrogazdasági alapot biztosítana az egyenletes középtávú gazdasági 
növekedéshez. Mindez pedig lehetővé tenné, hogy a pénzügypolitika az árak stabilitá
sának kérdésére összpontosítson, ahelyett hogy a külső versenyképességre kellene össz
pontosítani, áll a bizottság 2001-es jelentésében.

Csakhogy a szerzők szerint éppen a bizottság által kritizált szlovén politika tette lehe
tővé, hogy Szlovénia hamar magához térjen az 1990-es évek elejének recessziójából, hogy 
sikeres makroökonómiai expanziót valósítson meg. Méghozzá anélkül, hogy olyan társa
dalmi megrázkódtatások, ugrásszerű fizetésbeli különbségek, általános munkanélküliség 
és gazdasági összeomlás következett volna be, mint azokban a tranzíciós országokban, 
amelyek elfogadták és követték a radikális neoliberális gazdaságpolitikát. Azt a radikális 
neoliberális gazdaságpolitikát, amelyet a szerzők szerint Washingtonban alakítottak ki, és 
amit az EU-bizottság is támogatott, bár azt olyan kiemelkedő közgazdászok is helytelen
nek minősítettek, mint például a Nobel-díjas Joseph Stiglitz. Ebben az összefüggésben, il
letőleg az euróhoz való csatlakozás kérdésében merül(t) föl az a kényszerű dilemma, hogy
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szabad-e Szlovéniának lemondani saját sikeres tranzíciós politikájáról annak érdekében, 
hogy teljesítse az EU-csatlakozás feltételeit, gazdasági stagnálást és növekvő szociális 
feszültségeket is megkockáztatva. A szerzők szerint ez különösen élesen vetődik fel az 
euróövezeti csatlakozás ügyében, mivel ez Szlovéniát legalábbis gazdasági értelemben a 
lényegesen nagyobb, a kapitalista értékeknek és intézményeknek elkötelezett európai en
titás kis provinciájává süllyesztené. A Szlovén Nemzeti Bank a legjobb esetben az Európai 
Központi Bank adminisztratív egységévé válik, a Szlovén Köztársaság lényegében a na
gyobb európai kontextuson belüli adminisztratív provinciális kormány lesz.

A szerzők olyan dilemmákat vetettek föl, amelyek 2005 őszén komoly feszültsége
ket keltettek a szlovén társadalmon belül, és nem csupán a kormányzat és az ellenzék 
között. Sőt jelenleg a számos egyéb területen meglévő feszültség ellenére, a várható tár
sadalmi ellenállás leküzdése érdekében, a kormány és az ellenzék a reformok ügyében 
igyekszik megtalálni a közös megoldást.

A szuverenitás problematikájának jogi összefüggéseit boncolgatja Albin Iglicar, a 
jogi egyetem professzora. Mindenekelőtt ismerteti az alkotmány azon pontját, amely- 
lyel Szlovénia szuverén jogai egy részének végrehajtását az EU szerveire ruházta át: 
„Szlovénia olyan nemzetközi szerződéssel, amelyet az országgyűlés az összes képvi
selő kétharmadának szavazatával ratifikál, szuverén jogai egy részének végrehajtását 
átruházhatja olyan nemzetközi szervezetekre, amelyek az emberi szabadságjogok tisz
teletben tartásán, a demokrácia és a jogállamiság elvén alapulnak, s védelmi szövet
ségre léphet olyan államokkal, amelyek ezen értékek tiszteletben tartásán alapulnak. 
Azokat a jogi aktusokat és döntéseket, amelyeket azon nemzetközi szervezetek keretén 
belül hoztak, amelyekre Szlovénia szuverén jogai egy részének végrehajtását átruházza, 
Szlovéniában ezen szervezetek jogi berendezkedésével összhangban alkalmazzák. Az 
azon nemzetközi szervezetekben zajló jogi aktusok és döntések elfogadásának folya
matában, amelyekre Szlovénia átruházta szuverén jogai egy részének végrehajtását, a 
szlovén kormány folyamatosan tájékoztatja az országgyűlést az ilyen aktusokkal, dön
tésekkel kapcsolatos javaslatokról és a saját tevékenységéről. Az országgyűlésnek joga 
van erről állásfoglalásokat kialakítani, a kormány pedig ezeket tevékenysége során tisz
teletben tartja. Az országgyűlés és a kormány közötti, e bekezdésből fakadó viszonyokat 
részletesebben olyan törvény szabályozza, amelyet a jelen lévő képviselők kétharmadá
nak szavazatával fogadnak el."

Iglicar kiemeli az említett jogi aktusok szlovénra fordításának problematikáját (azt, 
hogy a fordításnak valamennyi felhasználó számára egyértelműen azonos jelentéssel 
kell bírnia, és azt állítja, hogy e téren Szlovéniát nagymértékben segítik az Osztrák- 
Magyar Monarchia, illetve a jugoszláv államiság idején szerzett tapasztalatok.

Az európai törvényjavaslatokkal kapcsolatos szlovén álláspontot a szlovén kormány 
dolgozza ki, az országgyűlés pedig alapvetően az európai ügyek bizottságában, illetve a 
külügyi bizottságban alakítja ki (az adott ügyben illetékes bizottság véleményét is figye
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lembe vevő) állásfoglalását. A bizottságok ezen ülései nem nyilvánosak. Az országgyű
lés csak az EU alapjait érintő változtatások ügyében foglal állást plenáris ülésen. Ilyen 
plenáris ülést javasolhat a képviselők negyede, az illetékes országgyűlési bizottság vagy 
az országgyűlés elnökének kollégiuma. Az európai jogrend végrehajtásának biztosítása 
folyamatába bekapcsolódik az alkotmánybíróság is.

Drago Zajc, a Szlovén Politikatudományi Társaság elnöke, az országgyűlés szerepét 
elemzi, lényegében részletesen bemutatja azt a politikai folyamatot, amelynek eredmé
nyeképpen létrejött az Iglicar által összegzett helyzet. Megítélése szerint a szlovén par
lament nagyon fontos szerepet töltött be a csatlakozás folyamatában, hiszen valamennyi 
szlovén tárgyalási pozíciót megtárgyalt és megerősített. Aktívan részt vett saját további (az 
EU-tagság idején betöltendő) szerepének tisztázásában is, ezzel összefüggésben számos 
tanácskozást rendezett, ezen kívül pedig törekedett arra is, hogy az állampolgárok minél 
több információ birtokában dönthessenek az EU-csatlakozás ügyében megtartott népsza
vazáson. A szlovén alkotmány már említett pontjáról úgy vélekedett, hogy az a magyar és 
a német megoldáshoz hasonlóan rendezi az országgyűlés és a kormány viszonyát.

Az ehhez szükséges alkotmánymódosítást 2003. december 5-én kezdeményezte a 
kormánypárt frakciója. A benyújtott javaslat azokat a mintákat követte, amelyekben a 
parlament szerepe általában véve is nagyon erős, döntése az uniós ügyekben politikai
lag kötelezi a kormányt, és fenntartja magának a végrehajtás ellenőrzése feletti jogot is. 
Ez azt jelenti, hogy az országgyűlés minden lehetséges szankciót felhasználhat abban 
az esetben, ha a kormány anélkül térne el a parlament által kialakított állásponttól, hogy 
ezt megfelelően meg tudná indokolni. Ennek feltétele, hogy a kormány az EU bizottsága 
által elkészített aktusokat, valamint a saját, ezzel kapcsolatos álláspontját gyorsan az 
országgyűlés elé tárja. A javaslat tehát nem követte azoknak az országoknak a példáját 
(Dániáét és Ausztriáét), amelyek az úgynevezett kötelező mandátum rendszerét alkal
mazták, mert az rendkívül nehézkesnek és kontraproduktívnak bizonyult.

Azt a megoldást, hogy az országgyűlés erőteljesen ellenőrizze a kormány uniós 
ügyekkel kapcsolatos tevékenységét, a parlamenti pártok támogatták (az egyetlen el
utasító magatartást tanúsító párt, amelyet Ignatow szavaival1 „posztmodern" pártként 
írhatunk le, arra hivatkozott, hogy a törvény segítségével korlátozni kívánják a törvény
hozó hatalmat). Zajc értékelése szerint ugyanakkor a kormány is megőrizte a végre
hajtáshoz szükséges önállóságát. Zajc egyébként igen alapos tanulmányából megtud
hatjuk, hogy a 2003 decemberében kezdeményezett törvényjavaslatot végül 2004. már
cius 25-én fogadta el a szlovén törvényhozás. Ehhez érdemes két dolgot hozzáfűzni: 
a törvénnyel kapcsolatos elképzelésekről, vitákról és egyéb információkról a szlovén 
állampolgárok már 2003 szeptemberétől kezdve folyamatosan értesülhettek a sajtóból, a 
parlamenti képviselők pedig 2003 decembere és 2004. március 25-e között három rendes 
ülésen tárgyalták meg a törvényjavaslatot.2 Ez azért érdemli ki a figyelmünket, mert 
Magyarországon, ahol a kormány és a parlament EU-ügyekkel kapcsolatos viszonyát

270 Külügyi Szemle



Miro Hacek-Drago Zajc (szerk.): Szlovénia az EU-ban: képességek és lehetőségek'

Zajc szerint a szlovénokéhoz nagyon hasonlóan szabályozták, ebben a kérdésben tel
jesen eltérő volt a gyakorlat. 2004. március 2-án Szent-Iványi István elmondta, hogy 
2003 szeptemberétől több alkalommal tartottak négypárti politikai egyeztetéseket „az 
Országgyűlés és a kormány európai uniós ügyekben történő együttműködéséről szóló 
készülő törvényjavaslat" kapcsán, de „az elmúlt év szeptembere óta a négypárti politi
kai egyeztetések zárt ajtók mögött folytak. Itt az ideje, hogy a képviselők minél nagyobb 
számban megismerkedjenek az egyeztetési eljárás részleteivel."0

Végül érdemes egy pillantást vetni a pártok tevékenységére is. Milan Zver a hat par
lamenti párt tevékenységét két emblematikus párt állásfoglalásaival jellemezte, megíté
lése szerint ugyanis a hat parlamenti párt lényegében két értékrend köré csoportosult: 
a szociáldemokrata és a néppárti köré. Zver úgy véli, hogy az előző parlamenti ciklus 
vezető kormánypártjának, a Liberális Demokrata Pártnak tagjait mindenekelőtt az ér
dekek fűzik össze, a párt nagyobb része baloldali, sokan pedig szélsőbalos értékrendet 
képviselnek. Némi ellentmondás van azért abban, hogy Zver szerint a balközép törek
véseket az egykori utódpárt, az Egyesült Lista (ZLSD) testesíti meg. A ZLSD programja 
alapján négy fő értéket képvisel: az egyenlőséget, az igazságosságot, a szolidaritást és a 
partnerséget/szabadságot. A jobbközép Szociáldemokrata Párt (az SDS, a jelenlegi kor
mánykoalíció vezető ereje) programjában Zver szerint az első helyen a szabadság áll, ezt 
követi az igazságosság, a szolidaritás, végül a hazaszeretet. Zver nem emeli ki ugyan, 
de mindenképen tanulságos, hogy bár a hangsúlyok talán máshol vannak, de a két párt 
legfontosabbnak tekintett négy értéke közül három azonos.

Zver ezen értékelése is segít abban, hogy jobban megérthessük a Simona Kustec Lipicer 
és a Ladislav Cabada (szlovén-cseh) szerzőpáros összehasonlító igényű tanulmányát 
(Cabada kitűnően ismeri a szlovén politikai életet), amelyben a cseh és a szlovén pártok
nak az unióval kapcsolatos álláspontját elemzik. Ismertetik, hogy milyen programokat 
képviseltek a pártok a 2004-es EU-választások alkalmával, majd levonják a következteté
seket. Ezekből kiderül, hogy bár az uniós csatlakozás témája mindkét ország pártjainál 
fontos szerepet játszott, és mindkét országból mind a három nagy parlamenti frakcióba 
juttattak be pártot, volt néhány fontos különbség is. A cseh pártok körében ugyanis az 
EU már a nemzeti parlamenti választások idején részét képezte a küzdelemnek, és a 
cseh pártok nem alakítottak ki ezzel kapcsolatban egységes platformot. A szlovénoknál 
az uniós tematika nem képezte részét a nemzeti parlamenti választási küzdelemnek, sőt 
a szlovén pártok körében e téren akkora volt az egyetértés, hogy 1997-ben a parlamenti 
pártok, az említett „posztmodern" párt kivételével, közös nyilatkozatban foglaltak állást 
amellett, hogy az EU-csatlakozás ügyében egységesen lépnek fel. Ezért a szlovén pár
tok önálló uniós programmal csak az EU-választások idején jelentkeztek. Amíg a cseh 
pártok a problematikus területeken meglehetősen ellentétes nézeteket képviseltek, és 
különböző alternatív megoldások lehetőségét vetették föl, addig a szlovén pártok mind 
programjaikban, mind médiaszerepléseikben meglehetősen egységesen léptek föl, az

2005. ősz-tél 271



Könyvekről

európai problémák megoldása terén nem konfrontálódtak, ami azt is jelentette, hogy 
nem is kínáltak lényeges tartalmi alternatívákat, azokat az elveket képviselték, mint 
EU-parlamentbéli testvérpártjaik.

Mindez nem teszi azonban teljesen feleslegessé France Bucarnak azzal kapcsolatos el
mélkedését, hogy vajon az EU érdekei teljesen azonosak-e a szlovén nemzeti érdekekkel, 
vagy léteznek-e ellentétek a kettő között. Bucar abból indul ki, hogy az Európai Unió kü
lönböző tagállamokból áll, és ezeknek különböző érdekei vannak. S csak azok az érdekek 
tekinthetők az EU közös érdekeinek, amelyek közös megállapodás alapján közösek és 
azonosak valamennyi tagállam számára. Az uniót szerinte erre a felismerésre kell építe
ni, és úgy véli, arra a dilemmára, hogy az első helyen vajon az erős és hatékony Európai 
Uniónak kell-e állnia vagy az egyjogúságnak, csak egy válasz lehetséges. Az első helyen 
az egyenjogúságnak kell állnia. A hatékonyságot ugyanis rendkívül különböző célokra 
lehet felhasználni, egyebek között az alárendelésre is. Az EU pedig az ő értelmezésében 
csak akkor lehet hatékony, ha biztosítja az egyenjogúságot.4

Szilágyi Imre
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