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Szilágyi Imre                               A szlovén kormány bukásának körülményeiről

2011. szeptember 20-án a Borut Pahor vezette szlovéniai kisebbségi kormány nem ka-
pott bizalmat a parlamentben. A 2008-ban négy párt – a szocialisták (DS), a liberálisok 
(LDS, illetve Zares) és a nyugdíjasok pártja (DeSUS) – által létrehozott kormánykoalíció 
viszonylag hosszú vergődés után jutott el idáig, a bukás következményeit illetően pedig 
ma még csak találgatni lehet.

A bizAlmi szAvAzás felé vezető út

Az, hogy Pahor kormánya belátható időn belül megbukik, már akkor sejthető 
volt, amikor a miniszterelnök (2011. május 28-án) egy zártkörű tájékoztatón 
– kormánya nehéz helyzetét ecsetelve – azzal vigasztalta magát, hogy „miután 

Magyarország befejezte az EU-elnökséget, politikailag teljes mértékben elszigeteljük.”1

Bár 2011 márciusában a kormánykoalíció pártjai együttesen még népszerűbbek voltak 
az ellenzéknél – a kormányfő népszerűsége pedig éppen erősödőben volt2 –, nem sokkal 
később már körvonalazódott a bukás lehetősége. Május 28-a előtt – április elején – a kor-
mány már elveszített egy népszavazást,3 s várható volt, hogy június elején sikertelen lesz 
az újabb (hármas) népszavazáson is. Április közepén a DeSUS közölte, hogy – minde-
nekelőtt a nyugdíjreform körül kialakult ellentétek miatt – kilép a kormányból (ezt május 
elején meg is tette), a párt vezetője pedig úgy vélte, a kisebbségi kormányzásnak nincs 
értelme.4 A Zares január óta lebegtette a kilépés lehetőségét, de előtte még igyekezett rá-
venni az SD-t a szerinte szükséges reformok végrehajtására. A párt vezetője, aki a DeSUS 
kilépésének napján azt szorgalmazta, hogy a megmaradt három kormánypárt vezetője 
még a nyugdíjról szóló népszavazás előtt mondjon le a kormányban betöltött posztjáról, 
és így adjanak lehetőséget más politikusoknak,5 két nappal később, nyomásgyakorlásként 
bejelentette, hogy lemond miniszteri posztjáról.6 A párt már januárban úgy vélte, mind a 
politikai, mind a gazdasági rendszeren változtatni kellene. Akkori állásfoglalásuk szerint: 
bár a koalíción belüli pártok is elismerik, hogy az elmúlt húsz évben kialakult politikai 
rendszer jellegét meg kellene változtatni, ugyanakkor nem hajlandók ennek érdekében 
cselekedni is. Problémásnak tartották, hogy a Szlovéniában kialakult politikai rendszer 
még olyan esetben sem teszi lehetővé a parlament feloszlatását, előrehozott választások 
kiírását, s ezzel a politikai válság megoldását, amikor nyilvánvaló, hogy az adott helyzet-
ben ez lenne az egyetlen hatékony megoldás. (Ez az állítás csak annyiban igaz, hogy az 

1 „Slovenian Prime Minister Borut Pahor: We will Isolate Hungary!”. SDS.si, http://eng.sds.si/
news/34490, 2011. június 15.

2 „Pahorjeva SD švignila iz pepela in lovi Janševo SDS”. Finance.si, http://www.finance.si/307027/
Pahorjeva-SD-%B9vignila-iz-pepela-in-lovi-Jan%B9evo-SDS. 2011. március 25.

3 „Foto: Zakon o malem delu padel – proti 80,15 %, za 19,85 % volivcev”. RTV SLO, http://www.rtvslo.
si/slovenija/foto-zakon-o-malem-delu-padel-proti-80-15-za-19-85-volivcev/255047, 2011. április 10.

4 Anže Božič: „Izvršni odbor Desusa podprl izstop iz koalicije”. Delo.si, http://www.delo.si/novice/
politika/izvrsni-odbor-desusa-podprl-izstop-iz-koalicije.html, 2011. április 19.

5 „Golobič predlaga rekonstrukcijo vlade in odstop treh predsednikov koalicijskih strank”. Zares.si, 
http://www.zares.si/golobic-predlaga-odstop-treh-predsednikov-koalicijskih-strank/. 2011. április 19.

6 „Gregor Golobic – napoved odstopa iz vlade – magnetogram”. Zares.si, http://www.zares.si/gregor-
golobic-napoved-odstopa-iz-vlade-magnetogram, 2011. április 21.
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alkotmány túl röviden és csak általánosságban szól erről a lehetőségről, de egyáltalán nem 
teszi ezt lehetetlenné. Ezt igazolja az alkotmány szövege is: „Ha az Országgyűlés felosz-
lik, az új Országgyűlést legkésőbb két hónappal az előbbi Országgyűlés feloszlása után 
választják meg” [81. szakasz].7 Az pedig, hogy a politikusok miről tudnak megegyezni és 
miről nem, a kialakult politikai kultúra függvénye.)

Úgy látták, hogy a (Szlovéniában viszonylag gyakran alkalmazott, s nem egyszer a 
politikai manipuláció eszközévé silányított) népszavazási rendszer a népakarat közvetlen 
megnyilvánulása helyett inkább a politikai elit játékterét növeli. A parlament második 
házát, az államtanácsot a politikai blokád egyik eszközének nevezték. Kritizálták a vá-
lasztási rendszert, mert szerintük az – amellett, hogy túl sok eszközt adott a politikai elit 
kezébe – lehetővé tette, hogy a helyi érdekeket aránytalan mértékben helyezzék a közér-
dek fölé. Ráadásul a pártfinanszírozás rendszerét is átláthatatlannak minősítették. Mindez 
a párt szerint lehetetlenné tette, hogy a gazdasági válság idején hatékonyan lépjenek fel 
a változtatni kívánókkal szembeni blokád ellen. Azt is kifogásolták, hogy a költségvetési 
hiány csökkentése érdekében olyan intézkedések születtek, amelyek ellehetetlenítették a 
gazdaság további fejlődését, ez pedig további eladósodáshoz vezet. Sürgették néhány, már 
a kormány előtt lévő elképzelés mielőbbi megvalósítását, az elfogadott döntések gyors és 
hatékony végrehajtását, illetve ezek ellenőrzését, s a fent említett alkotmányos problémák 
megoldását.8

Az alkotmányos javaslatokkal kapcsolatban az alkotmányjogászok elmondták, 
hogy azokról már korábban is szó volt, de sosem volt meg hozzá a szükséges politikai 
egyetértés; a legbefolyásosabb ellenzéki párt, a Janez Janša-féle SDS viszont úgy vélte, 
hogy a kormánypártok ezzel akarják lehetetlenné tenni a népakarat megnyilvánulását.9 
Ugyanakkor az ellenzék is előrehozott választásokat sürgetett, Janša szerint az SDS és 
az SD szavazataival ezt meg lehetne valósítani. Az SD parlamenti frakciójának vezetője 
erre azt válaszolta, hogy ezt máshogy is meg lehet oldani: konstruktív bizalmatlansági 
indítványt kell benyújtani a kormány ellen.10 Érdemes megjegyezni, hogy mind a Zares, 
mind az SDS vezetője ellen korrupció gyanújával folyik vizsgálat. Az így kialakult hely-
zet miatt az újságok áprilisban már azt boncolgatták, hogy vajon a következő időszakban 
hivatalnokkormány vezeti-e az országot, vagy előrehozott választások lesznek.

Mivel a kormányfő rendületlenül bízott abban, hogy a június eleji népszavazás a 
kedvezőtlen előjelek ellenére még az ő sikerét hozhatja, illetve mert a Zares még várt a 
kilépéssel, a végső döntés a népszavazás utánra maradt. Pahor, akit sokan azzal vádoltak, 
hogy alkalmatlan a feladat ellátására, május végén tárgyalt az ellenzéki pártok vezetőivel. 
Szerinte a gazdasági válság közepette – akárcsak más országokban, Szlovéniában is – tár-
gyalni kell arról, hogy miképpen segíthetik elő a nemzeti gazdaság megerősödését, illetve 

  7 A Szlovén Köztársaság Alkotmánya. Ljubljana: Uradni list Republike Slovenije, 1992. 35. o.; 
„Constitution of the Republic of Slovenia”. Republic of Slovenia National Assembly, http://www.dz-
rs.si/index.php?id=351&docid=25&showdoc=1. Letöltés ideje: 2011. szeptember 28.

  8 Zares: „Za odpravo blokado”. Zares.si, http://www.zares.si/wp-content/uploads/2011-01-14-Za-
odpravo-blokad1.pdf, 2011. január 14.

  9 Marko Pečauer: „Odpraviti referendumske blokade”. Delo.si, http://www.delo.si/novice/slovenija/
odpraviti-referendumske-blokade.html, 2011. január 24.

10 „Opozicija: Prava rešitev predčasne volitve”. Delo.si, http://www.delo.si/novice/politika/opozicija-
prava-resitev-predcasne-volitve.html, 2011. április 19.
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milyen magatartást tanúsítsanak a feszült nemzetközi légkörben. Bár a tanácskozások 
nem vezettek eredményre,11 meg kell jegyezni, hogy ilyen jellegű megbeszéléseket az 
előző ciklusban, azaz Janša miniszterelnöksége idején is tartottak.

A nyugdíjreform elbukása után12 a kormány úgynevezett intervenciós törvénycsomag-
gal kívánta rendezni az államháztartás helyzetét.13 Ekkor néhányan sürgetni kezdték, hogy 
legyenek előrehozott választások. Köztük volt a ljubljanai polgármester, Zoran Janković, 
akiben többen a lehetséges jövőbeni kormányfőt látták/látják. A Zares vezetője – aki 
ekkor váltotta valóra korábbi ígéretét, és magát is felelősnek tartva a kialakult helyzetért, 
valóban lemondott miniszteri posztjáról – azt javasolta, hogy a hiteltelenné vált kormány-
fő helyett válasszanak újat, s azzal fenyegetőzött, hogy ha ez nem történik meg, a párt 
kilép a koalícióból.14 A jobboldal úgy vélte, hogy ezzel valójában a baloldal egyik legsike-
resebb emberét, Jankovićot kívánják helyzetbe hozni. A főváros polgármestere állítólag 
a nyugdíjreform elbukása után arra utalt, hogy ő megegyezésre jutna az ellenzékkel: az 
ellenzék támogatná a nyugdíjreformot, ő pedig (nyilván kormányfőként) olyan törvényt 
fogadna el, amely lehetővé tenné az előrehozott választásokat.15

Meglehet, hogy az SDS elnöke, Janša éppen az ő személyes ellenfelének számító 
Janković sikerét kívánta megakadályozni, amikor meglepő ötlettel állt elő. Azt javasolta, 
hogy az agónia elkerülése érdekében az SD és az SDS egyezzen meg a következőkről. 
Pahor adja vissza a mandátumát, állapodjanak meg arról, hogy a 90 tagú parlamentben a 
koalíció és az ellenzék legalább 46 tagja nem támogatja az új kormányfő megválasztását, 
s így megvalósulna az előrehozott választások feltétele. Már ez sem akármilyen ötlet, de 
Janša ennél is továbbment, amikor azt mondta, az előrehozott választások után hajlandó 
koalícióra lépni Pahorral. A köztük lévő, jelentős nézetbeli különbségekkel kapcsolatban 
utalt arra a korább említett tényre, hogy miniszterelnöksége idején ők ketten bizonyos 
kérdésekben már együttműködtek.16 Ezzel összefüggésben érdemes megjegyezni, hogy 
megítélésem szerint a liberálisok és Janša (gazdaság)politikai nézetei közelebb állnak 
egymáshoz, mint az SD és az SDS elvei, de Janša és a liberálisok között szinte leküzdhe-
tetlen személyes ellenszenv uralkodik (a liberálisok autokrata, machiavellista és populista 
törekvésekkel vádolják őt17), míg Pahor az egyezkedésre hajlamos politikusok közé tar-
tozik. Ezt az egyezkedési hajlamot a Zares Pahor szemére is vetette, mondván: többet 
egyezkedett az ellenzékkel, mint a kormánykoalíció pártjaival.

11 „Pahor in Janša brez zaključkov”. Mladina.si, http://www.mladina.si/dnevnik/18-05-2011-pahor_in_
jansa_brez_zakljuckov/, 2011. május 18.

12 Szilágyi Imre: „Merre tovább, Szlovénia?”. MKI-tanulmányok, No. 15. (2011). http://www.
kulugyiintezet.hu/pub/displ.asp?id=IBCXEB, 2011. június 22.

13 „Megszorítások jönnek Szlovéniában”. Index.hu, http://index.hu/gazdasag/vilag/2011/06/06/
megszoritasok_jonnek_szloveniaban/, 2011. június 6.

14 Jure Trampuš – Borut Mekina: „Intervju Gregor Golobič, predsednik stranke Zares”. Mladina.si, 
http://www.mladina.si/tednik/201123/gregor_golobic__predsednik_stranke_zares, 2011. június 10.

15 Igor Kršinar: „Banda štirih bi Pahorja menjala z Jankovićem”. Reporter.si, http://www.reporter.si/
index.php?option=com_content&task=view&id=5760&Itemid=59. 2011. június 12.

16 Anže Božič: „Janša predlagal scenarij za predčasne volitve”. Delo.si, http://www.delo.si/novice/
politika/jansa-predlagal-scenarij-za-predcasne-volitve.html, 2011. június 9.

17 Janko Lorenci: „Janša je v marsičem alibi za slabosti levice”. Mladina.si, http://www.mladina.si/
tednik/201006/cementator, 2010. január 6.
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A Zares vezetősége nem sokkal korábban ultimátumot adott az SD-nek: ha az 
SD június 25-ig (a szlovén önállóság kikiáltásának évfordulója) nem tesz javaslatot 
a kormány alapvető átalakítására, s nem tesz le az asztalra világosan kidolgozott 
programot, illetve annak végrehajtására vonatkozó javaslatot, a Zares kilép a ko-
alícióból.18 Az SDS (szinte teljes összhangban a Zares januári javaslatának egy 
részével) azt javasolta, hogy változtassák meg az alkotmányt úgy, hogy legyen 
egyértelműbb és egyszerűbb a parlament önfeloszlatásának lehetősége. Az SD az-
zal utasította el a javaslatot, hogy a jelenlegi alkotmány is elégséges lehetőséget 
kínál az önfeloszlatásra.19

Amíg Pahor azon gondolkodott, hogy a Zares távozása után az immár végleg 
kisebbségivé vált kormány milyen feladatokat valósíthat meg (némi ellenzéki tá-
mogatással), addig a Zares ismét leszögezte, hogy melyek azok a területek, ahol 
a legkomolyabb ellentétek vannak a koalíciós partnerek között: az állami va-
gyonkezelő ügynökség tevékenysége, a Šoštanjban lévő hőerőmű körüli viták, a 
szűkös költségvetési forrásoknak az állami bankok konszolidációjára történő fel-
használása.20 Egy ekkor nyilvánosságra került közvélemény-kutatási adat szerint 
a megkérdezettek közel 68 százaléka elégedetlen volt az elmúlt húsz év eredmé-
nyeivel, többre számított (miközben a lakosság jelentős része egyértelműen sokkal 
jobban él, mint korábban). 63 százalékuk úgy vélte, takarékosabb államigazgatásra 
lenne szükség (miközben a nyilvánvalóan szükséges nyugdíjreformot elutasította), 
79 százalékuk elégedetlen volt a demokrácia állapotával, 47 százalékuk előrehozott 
választásokban látta a megoldást, de közel 54 százalék elutasította a Janša által ja-
vasolt nagykoalíciót.21 Arról, hogy mennyivel jobban élnek a szlovénok most, mint 
korábban, álljon itt néhány adat:

A személyautók száma az elmúlt húsz évben 75 százalékkal növekedett (és ak-
kor még nem beszéltünk arról, hogy a korábbi, nem túl minőségi gyártmányok 
helyét mára igen márkás cégek autói foglalták el). Amíg az 1991-es átlagbérért 286 
liter benzint lehetett kapni, ma az – a benzin árának folyamatos emelkedése ellené-
re – 772 literre elegendő (2011 júniusában a nettó átlagbér 985,95 euró volt22). Az 
1991-es, közel 140 kilométernyi autópálya helyett ma 606 kilométernyin száguldoz-
hatnak az elégedetlenkedő szlovénok. Az életszínvonalra vonatkozó adatok sorát 
még folytathatnánk (Szlovénia vásárlóerő-paritáson számítva 2010-ben az EU 27-ek 

18 „Svet stranke za izstop iz koalicije in vlade”. Zares.si, http://www.zares.si/svet-stranke-za-izstop-iz-
koalicije-in-vlade/, 2011. június 8.

19 „V SDS predlagali spremembo ustave za predčasne volitve”. Delo.si, http://www.delo.si/novice/poli-
tika/slovenija-od-danes-z-manjsinsko-vlado.html, 2011. június 13.

20 Tanja Starič: „Pahor: Novega koalicijskega partnerja ne bom iskal”. Delo.si, http://www.delo.si/
novice/politika/pahor-novega-koalicijskega-partnerja-ne-bom-iskal.html, 2011. június 20.

21 Marko Pečauer: „Anketa Dela: izpolnjena pričakovanja, nezadovoljni z demokracijo”. Delo.si, http://
www.delo.si/novice/slovenija/anketa-dela-izpolnjena-pricakovanja-nezadovoljni-z-demokracijo.
html, 2011. június 27.

22 „Povprečne mesečne plače, Slovenija, junij 2011 – začasni podatki”. Statistični Urad Republike 
Slovenije, http://www.stat.si/novica_prikazi.aspx?id=4104, 2011. augusztus 16.
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átlagának 87%-át érte el23), de az is tény, hogy 1991 óta az államigazgatásban dolgozók 
létszáma több mint háromszorosára növekedett (ami az önálló állam kiépítése miatt 
bizonyos mértékig érthető).24

Július elején az Európai Bizottság figyelmeztette Szlovéniát a túl magas, 5,8 szá-
zalékosra becsült költségvetési hiány miatt.25 A pártok a követendő gazdaságpolitikán 
vitatkoztak, az SD-re és LDS-re szűkült kormánykoalíció pedig július végén elkészült a 
költségvetés módosításának és az úgynevezett intervenciós törvénynek a tervezetével. Az 
előbbi a kiadások csökkentését irányozta elő, a népszavazási kudarc óta ígért intervenci-
ós törvény pedig megtiltotta volna, hogy 2012 végéig újabb embereket alkalmazzanak a 
közigazgatásban, s befagyasztotta volna a fizetések, a nyugdíjak és a szociális juttatások 
mértékét.26 Augusztus elején azonban Pahort – akit pártja állítólag nem kívánt mással 
felváltani27 – két újabb csapás érte. A Standard & Poors hitelminősítő intézet bejelentette, 
hogy Szlovéniát leminősíthetik, ha a kormány nem lesz képes csökkenteni az eladósodás 
mértékét. Ez a fenyegetés persze ugyanakkor jól is jött Pahornak, hiszen így érvelhetett 
a fenti két intézkedés szükségessége mellett.28 A másik kellemetlenség az volt, hogy kor-
rupciós vádak miatt lemondott a belügyminisztériumi posztról Katarina Kresal, az LDS 
elnöke.29 Ez azt jelentette, hogy a már korábban lemondott – és ideiglenesen kinevezet-
tekkel helyettesített – Zares-es miniszterek posztján kívül még egy miniszteri székre is 
új jelöltet kellett találni. Egy, a Zareshez közelálló újságíró szerint ezután nem maradt 
más hátra, mint az, hogy a két kormánypárt megegyezzen az előrehozott választások 
időpontjáról.30

23 „Purchasing Power Standards (PPS) and Gross Domestic Product (GDP) per Inhabitant in Purchasing 
Power Standards, 2010 – Now-cast”. Statistični Urad Republike Slovenije, http://www.stat.si/eng/
novica_prikazi.aspx?id=3999, 2011. június 21.

24 „20 let Slovenije: Slovenci imamo vse več mobilnikov in avtomobilov, manj pa kadimo”. Dnevnik.si, 
http://www.dnevnik.si/novice/slovenija/1042454730, 2011. június 25.

25 „Evropska komisija opozarja, da ima Slovenija prevelik finančni primanjkljaj”. Delo.si, http://www.
delo.si/gospodarstvo/makromonitor/evropska-komisija-opozarja-da-ima-slovenija-prevelik-financni-
primanjkljaj.html, 2011. július 12.

26 „Vlada sprejela predlog novele intervencijskega zakona”. RTV SLO, http://www.rtvslo.si/gospodarstvo/
vlada-sprejela-predlog-novele-intervencijskega-zakona/262720, 2011. július 25.

27 Jure Trampuš: „Karkoli delaš, delaj s premislekom in misli na konec”. Mladina.si, http://www.mladina.
si/tednik/201131/karkoli_delas__delaj_s_premislekom_in_misli_na_konec, 2011. augusztus 5.

28 S & P: „Bonitetna ocena Slovenije se lahko zniža”. RTV SLO, http://www.rtvslo.si/gospodarstvo/s-p-
bonitetna-ocena-slovenije-se-lahko-zniza/263674, 2011. augusztus 8.

29 „Kresalova in Mate negospodarna”. Mladina.si, http://www.mladina.si/dnevnik/09-08-2011-
kresalova_in_mate_negospodarna, 2011. augusztus 9.

30 Grega Repovž: „Volitve torej”. Mladina.si, http://www.mladina.si/tednik/201132/volitve_torej, 2011. 
augusztus 12.
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A szeptemberi események

Pahor végső lépésre szánta el magát. Szeptember közepén a parlamentnek döntenie 
kellett a költségvetési törvény módosításáról és az intervenciós törvényről, utá-
na pedig az új miniszterekről szóló szavazást összekötötte a kormányról nyitott 

bizalmi szavazással. Közben a központi szlovén napilapban figyelemre méltó közvéle-
mény-kutatási eredmény jelent meg. E szerint az SDS népszerűsége csökkent, igaz, első 
helyét (16,9%) továbbra is megőrizte; az SD-é némileg növekedett (9,6%), és jelentősen 
megerősödve, 6,1 százalékkal a nacionalista húrokat pengető, populista SNS került a har-
madik helyre, letaszítva onnan a DeSUS-t. Az LDS épp csak bejutna a parlamentbe, a 
Zares viszont 2,7 százalékkal a legutolsó helyen végzett. A kormány tevékenységével a 
megkérdezettek 76,9 százaléka volt elégedetlen.31 Az SDS visszaesése talán összefügg 
a korrupciós ügylet előtérbe kerülésével, a Zares immár állandósult gyenge szereplése 
viszont komoly kérdést vet fel. Vajon arról van-e szó, hogy a párt nem képes arra, hogy a 
szerintük egyedüli megoldást jelentő (neoliberális) elképzeléseit megfelelő módon eljut-
tassa a lakossághoz, vagy arról, hogy a lakosság nem kér a neoliberális megoldásokból, 
és/vagy a szlovénok továbbra sem hajlandók szembenézni azzal, hogy az utóbbi években 
kialakult hazai és nemzetközi gazdasági helyzetben egészen radikális változásokra és 
megszorításokra lesz szükség.

A labda persze egyelőre a politikusok kezében van. A legfontosabb ügyet tekintve a 
politikusok racionálisan döntöttek és szeptember 15-én elfogadták a költségvetés módo-
sítását. A módosítást támogatta az immár ellenzéki Zares, és tartózkodásával segítette 
annak elfogadását az SDS. Igaz, ez utóbbi nem ment könnyen, Pahornak személyesen 
kellett meggyőznie a párt parlamenti frakciójának vezetését.32 Az intervenciós törvényt 
azonban a parlament nem fogadta el. Az SDS azzal érvelt, hogy az csupán olyan admi-
nisztratív intézkedés lenne, amely nem járulna hozzá az állami pénzügyek szanálásához 
és a közkiadások csökkentéséhez. A Zares azért nem szavazta meg, mert szerinte a tör-
vény túl későn jött, hiszen a kormány eddig azon saját döntését sem tartotta be, amely 
szerint csökkenteni kell a közigazgatásban alkalmazottak létszámát.33 Ezt az állításukat a 
párt honlapján részletesen kifejtették, mondván: a kormány elvileg már januárban döntött 
ezen intézkedések mellett, de végül nem hajtották azokat végre. Szerintük ennek a tör-
vénynek idén már nem lehet hatása, ezért semmi értelme azt most elfogadni.34

Ez már önmagában is arra utalt, hogy Pahor nem sok jóra számíthat a bizalmi szava-
záson. S valóban, a Zares az említett dokumentumban már megüzente, hogy ugyanezen 

31 Marko Pečauer: „Anketa Dela: Desus izginja z vrha”. Delo.si, http://www.delo.si/novice/slovenija/
anketa-dela-desus-izginja-z-vrha.html, 2011. szeptember 12.

32 Marko Jakopec – Tanja Starič: „Rebalans sprejet s pomočjo opozicije”. Delo.si, http://www.delo.si/
novice/politika/rebalans-sprejet-s-pomocjo-opozicije.html, 2011. szeptember 16.

33  „Interventni zakon padel”. Vecer.com, http://web.vecer.com/portali/vecer/v1/default.
asp?kaj=3&id=2011091605685372, 2011. szeptember 16.

34 „Zakaj interventni zakon ni potreben?”. Zares.si, http://www.zares.si/zakaj-interventni-zakon-ni-
potreben?, 2011. szeptember 16.
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okból nem támogatja a kormányt. Az SDS és a Zares egy dologban egyetértett: mindkettő 
Pahor távozását követelte. Az SDS már szeptember elején nehezményezte, hogy Pahor 
csak meghosszabbítja az agóniát, ahelyett, hogy lemondana; ez az agónia pedig szerintük 
naponta 10 millió euróba kerül. A párt a Világgazdasági Fórum (WEF) elemzésére hi-
vatkozva azt állította, hogy Szlovénia a versenyképességi listán 12 hellyel csúszott vissza 
(s valóban).35 A Zares a parlamenti vitában három okot sorolt fel, amiért nem támogatja a 
kormányt: 1) azért, mert az emberek nagy része elveszítette iránta a bizalmát, miközben 
jelentős változásokra van szükség; 2) azért, mert a kormányfő törekvéseit, miközben tá-
mogatásukról biztosítják, éppen saját pártján, saját apparátusán belül nem valósítják meg; 
3) mert minél tovább marad meg ez a kormány, annál több esélyt kap „az SDS autoriter 
politikai opciója a Szlovénia számára megsemmisítő elvadulására”.36

A kormány bukásA és A lehetséges következmények

Az előzmények után persze egyáltalán nem furcsa, hogy a kormány szeptember 
20-án elveszítette a bizalmi szavazást. Az érdeklődés maximális volt, hiszen a 90 
képviselőből 87 szavazott így vagy úgy:37 51-en a kormány ellen, 36-an mellette. 

Bár a jelenlegi helyzetet gyakran hasonlítják két korábbi eseményhez, ez az összehason-
lítás nem állja meg a helyét. Amikor ugyanis 1991 végén felbomlott a hatpárti DEMOS 
koalíció, és a DEMOS pártjainak egy része 1992 tavaszán az ellenzékkel összefogva új, 
baloldali-liberális kormányt hozott létre, az az év végén megtartott választásokig vezette 
az országot. Hasonló dolog történt 2000 tavaszán – amikor a kormányból kivált pártok 
az ellenzékkel összefogva új koalíciót hoztak létre –, azzal a különbséggel, hogy akkor 
az ugyancsak az év végén megtartott választásokig a jobboldal került hatalomra. A ko-
rábbi esetekben az új kormány egyszerűen átvette az irányítást elődjétől és a szokásos 
zökkenőket leszámítva, folytatta a kormányzást. Most azonban a választásokig minden-
képpen egy korlátozott felhatalmazással bíró kormánynak kell, nagyon fontos ügyekben, 
intézkednie. Arról egyébként élénk vita folyt, hogy mit tehet és mit nem tehet meg ez a 
kormány. Az SDS máris kifogásolta, hogy a kormány a bizalmi szavazás elvesztése után 
két nappal javaslatot nyújtott be a szlovén hírügynökség (STA) ellenőrző bizottsága négy 
tagjának kinevezése ügyében.38

Nem véletlen, hogy az Európai Bizottság a kormány bukása után gyorsan leszögezte, 
hogy a bizottság teljes mértékben bízik a szlovéniai demokrácia intézményeiben, egyesek 
pedig arra utaltak, hogy Belgiumban a rekordidő óta fennálló ügyvezető kormány az elsők 

35 „The Global Competitiveness Report 2011–2012”. World Economic Forum, http://www3.weforum.
org/docs/WEF_GCR_Report_2011-12.pdf. Letöltés ideje: 2011. szeptember 27.

36 „Gregor Golobič v razpravi o (ne)zaupnici vladi”. Zares.si, http://www.zares.si/gregor-golobic-v-
razpravi-o-nezaupnici-vladi, 2011. szeptember 20.

37 „Pahorjeva vlada je padla”. Mladina.si, http://www.mladina.si/dnevnik/20-09-2011-pahorjeva_
vlada_je_padla/, 2011. szeptember 20.

38 „SDS: Razrešena vlada prekoračila pooblastila”. RTV SLO, http://www.rtvslo.si/slovenija/sds-
razresena-vlada-prekoracila-pooblastila/266907, 2011. szeptember 23.

Szilágyi Imre                               A szlovén kormány bukásának körülményeiről

2011. október 7.           9



között ratifikálta a kibővített euróövezeti segélyalapot, az EFSF-t.39 Ez az utalás azért volt 
szükséges, mert bizonyos nemzetközi körök a szlovén belviták ismeretében tartottak a 
szlovén ratifikáció csúszásától.40 Tény, hogy szeptember 20-án az SDS erősen kritizálta 
az ezzel kapcsolatos törvénytervezetet. Egyik képviselőjük szerint a törvény ugyan 
3 milliárd 664 millió eurós kezességről szól, de nem világos, hogy Szlovénia valójában 
milyen nagyságú vissza nem térítendő összeget ad más országoknak. „Mások problémáit 
kell megoldanunk, de ez a probléma most a miénk is, azért, mert mások nem tartották be a 
játékszabályokat és csaltak” – méltatlankodott a képviselő.41 Az ugyan nem világos, hogy 
az egyes frakciók végül hogyan szavaztak, de tény, hogy a 90 tagú parlament szeptember 
27-én (49 szavazattal négy ellenében) megszavazta az EFSF-hez szükséges törvényt.42

A kormány bukása után a belpolitikában is nagy volt a találgatás. Elvileg három le-
hetőség volt:43 1) Pahor újból bizalmi szavazást kér, s a parlament ezúttal bizalmat szavaz 
neki (egy ideig voltak is ezzel kapcsolatos találgatások44); 2) a parlamenti pártok között 
mégiscsak létrejön egy újfajta megállapodás, és Pahor nélkül ugyan, de új kormányzati 
többség jön létre; 3) az előző kettő hiányában az államfőnek új választásokat kell kiírnia.

A Zares és az SDS már korábban is világossá tette, hogy mielőbbi választásokat kí-
vánnak. A Zares elnöke a bukást követő napon úgy vélekedett, a legvalószínűbb az, hogy 
az államfő már novemberre kiírja a választásokat.45 Az SDS parlamenti csoportjának 
vezetője levelet írt a (2007 őszén, tehát Janša miniszterelnöksége idején a baloldal támo-
gatásával megválasztott) államfőnek, aki szeptember 26-ára magához hívta a pártok és 
a képviselőcsoportok vezetőit, hogy a lehetséges megoldásról tárgyaljon velük. Az SDS 
frakcióvezetőjének levele nagyon tisztelettudóan kezdődött, hiszen üdvözölte az államfő 
e gesztusát. A továbbiakban azonban a párttól megszokott, rendkívül kemény, támadó 
jellegű hangon folytatódott. A levél szerint egy percet sem szabad tovább húzni az időt, 
hiszen a parlamenti képviselők alkotmányos többséggel az előrehozott választások mellett 
döntöttek.

Minden olyan nap, ameddig Szlovénia azon ideológiai többségű Országgyűlésben ma-
rad, amely 2008-ban megválasztotta ezt az alkalmatlan kormányt, a jólét további csök-
kenését, az eladósodás aggasztó növekedését és az európai átlagtól való elmaradását 
eredményezi.

39 „Bruselj komentira padec vlade”. Mladina.si, http://www.mladina.si/dnevnik/20-09-2011-bruselj_
komentira_padec_vlade/, 2011. szeptember 20.

40 „A szlovén kormány bukása miatt csúszik az EFSF-ratifikáció is?” BruxInfo, http://bruxinfo.hu//
cikk/20110921-a-szloven-kormany-bukasa-miatt-csuszik-az-efsf-ratifikacio-is.html, 2011. szeptem-
ber 21.

41 Aleksander Kolednik, Gašper Petovar és An. Ma.: „Vizjak: „Zakon o poroštvu je protiustaven; 
Juri: Zakon je nujno zlo”. RTV SLO, http://www.rtvslo.si/gospodarstvo/vizjak-zakon-o-porostvu-je-
protiustaven-juri-zakon-je-nujno-zlo/266628, 2011. szeptember 20.

42 „Poslanci sprejeli novelo za stabilnost evra”. Delo.si, http://www.delo.si/novice/politika/poslanci-
sprejeli-novelo-za-stabilnost-evra.html, 2011. szeptember 27.

43 Majda Vukelić: „Ni še jasno, ali bodo predčasne volitve”. Delo.si, http://www.delo.si/novice/politika/
ni-se-jasno-ali-bodo-predcasne-volitve.html, 2011. szeptember 20.

44 „Pahor se ponovnemu glasovanju o zaupnici še ni odrekel”. Delo.si, http://www.delo.si/novice/
politika/pahor-se-ponovnemu-glasovanju-o-zaupnici-se-ni-odrekel.html, 2011. szeptember 21.

45 „Golobič: Najverjetnejši scenarij so volitve v novembru”. Delo.si, http://www.delo.si/novice/politika/
golobic-najverjetnejsi-scenarij-so-volitve-v-novembru.html, 2011. szeptember 21.
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A Borut Pahor kormányával szemben szeptember 20-án kimondott bizalmatlanság 
egyúttal bizalmatlanságot jelent Önnel szemben is, hiszen Ön ezt az ideológiai koalíciót 
feltétel nélkül támogatta a választási kampányban, azután az alkalmatlan jelöltet kor-
mányfőnek javasolta, majd később nyilvánvalóan kettős mérce alkalmazásával értékel-
te és meghosszabbította annak gyenge tevékenységét. Elvárjuk, hogy az elmúlt három 
évben Szlovéniának okozott kár miatt vállalja a politikai felelősség Önre eső részét.46

Kezdetben úgy tűnt, Pahor mindent elkövet annak érdekében, hogy továbbra is kor-
mányon maradhasson. A bizalmatlanságról szóló parlamenti ülésen úgy vélte, hogy 
kormánya bukása olyan politikai válság kezdetét jelenti, „amely kitörvén nem csupán a 
kormányt bénítja majd meg, hanem az egész államapparátust. (…) Egy szükségtelen sza-
kaszba bocsátkozunk bele”47 – mondta.

Néhányan nagykoalíciót javasoltak, ketten pedig jelezték, hogy a jövő évben esedékes 
választásokig elvállalnák a kormányfői posztot. Egyik javaslat sem nyerte azonban el a 
parlamenti pártok tetszését. Egyes elemzők viszont már azt latolgatják, hogy vajon mi-
lyen előnyei és milyen hátrányai lennének annak, ha a kényszerhelyzet következtében az 
SD és az SDS nagykoalíciót kötne.48 Mivel szeptember 27-ig sem Pahor nem jelezte, hogy 
ismételt bizalmatlansági indítványt javasol, s a pártok sem kívántak új kormányfőjelöltet 
megnevezni, a köztársasági elnök szeptember 28-án bejelentette, hogy az alkotmány értel-
mében október 21-én feloszlatja az országgyűlést, és december 4-ére kiírja az előrehozott 
választásokat.49 Bár addig a parlament – a kormánnyal ellentétben – normál munkame-
netben dolgozik, néhány szakértő arra figyelmeztetett, hogy eljárási okokból bizonyos 
kérdésekben, a lényeget nem befolyásoló nehézségek is felmerülhetnek.50

A kormány bukásA és A külpolitikAi helyzet

Pahor bukása legalább három külpolitikai kérdést vet föl. Az első közvetlenül érinti 
Magyarországot, s a kérdés az, hogy lehet-e a jelenleg kialakult helyzetnek bármi-
lyen hatása Szlovénia azon törekvésére, hogy elnyerje az ENSZ BT nem állandó 

tagságát. Erre a kérdésre már szeptember 23-án választ kaptunk, a köztársasági elnök 
ugyanis, akit a kormány bukásának híre New Yorkban, az ENSZ közgyűlésén ért, a kö-
vetkezőket mondta: „Azok, akiket a nemzetközi közösségben érdekel Szlovénia helyzete, 
tőlem és munkatársaimtól megtudhatják, hogy már voltunk hasonló helyzetben. Ez a 

46 „Kakršnokoli zavlačevanje z razpisom predčasnih volitev ni primerno”. SDS.si, http://www.sds.si/
news/9890, 2011. szeptember 26.

47 „Pahor: Obljubiti ne morem nič drugega kot boj, da se prebijemo skozi obroče krize”. RTV SLO, http://
www.rtvslo.si/slovenija/pahor-obljubiti-ne-morem-nic-drugega-kot-boj-da-se-prebijemo-skozi-
obroce-krize/266635, 2011. szeptember 20.

48 Mateja Bertoncelj: „Za kaj bi bila dobra velika koalicija in za kaj ne”. Finance.si, http://www.finance.
si/325092/Za-kaj-bi-bila-dobra-velika-koalicija-in-za-kaj-ne, 2011. szeptember 28.

49 „Predčasne volitve bodo 4. decembra”. Delo.si, http://www.delo.si/novice/politika/predcasne-volitve-
bodo-4-decembra.html, 2011. szeptember 28.

50 Peter Jančič: „Predlog za nov dan razpisa volitev”. Delo.si, http://www.delo.si/novice/politika/predlog-
za-nov-dan-razpisa-volitev.html, 2011. szeptember 29.
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demokrácia működése, amelynek nem szabadna semmilyen kétséget sem okoznia, és nem 
is okoz. A Biztonsági Tanácsra való jelöltség szempontjából az események fejlődése sem-
milyen negatív következménnyel nem jár.” Megemlítette, hogy Szlovénia egyszer már 
betöltötte ezt a tisztséget, illetve, hogy ő és a külügyminiszter New York-i tartózkodásuk 
alatt mintegy 30 állam vezető tisztségviselőivel tanácskoztak erről a kérdésről.51

A másik fontos kérdés, hogy ha az új kormányban jelentős szerephez jut Janez Janša 
és pártja, vajon milyen politikát folytat majd az EU-n belül. Tudjuk, hogy Pahor teljesen 
elkötelezte magát a német–francia tengely mellett,52 s láttuk, hogy az SDS-nek fenntar-
tásai voltak az EFSF-fel kapcsolatban. Figyelemre méltó, hogy az elmúlt években Janša 
ugyan többször is találkozott a német vezetőkkel, ezekről azonban soha nem lehetett rész-
leteket megtudni.

A harmadik alapvető kérdés a Horvátországhoz fűződő viszony. Szlovénia ugyan vé-
gül nem akadályozta meg, hogy a horvátok lezárják a csatlakozási tárgyalásokat, az ügyet 
azonban még nem zárták le teljesen, s Ljubljana a csatlakozási szerződés ratifikációs folya-
mata során még okozhat kellemetlenséget Zágrábnak. A vezető horvát politikusok ugyan 
rendre úgy nyilatkoztak, hogy a kormány bukásának nem lesz negatív következménye a 
horvát–szlovén kapcsolatokra, többen azonban arra figyelmeztettek, hogy a helyzet ennél 
bonyolultabb.53 Az SDS az elmúlt két évben többször is értésre adta, hogy nem ért egyet 
a Pahor és Kosor között 2009-őszén létrejött kompromisszumos megoldással. Ez valóban 
nyomon követhető az SDS honlapján.54 Mivel a szlovén parlamentnek erről a kérdésről 
kétharmados többséggel kell döntenie, a kérdés akkor is aktuális maradhat, ha Janša eset-
leg továbbra is ellenzéki politikus lesz.

2011. szeptember 29.

51 „Türk: Padec vlade ne bo vplival na slovensko kandidaturo”. RTV SLO, http://www.rtvslo.si/svet/
tuerk-padec-vlade-ne-bo-vplival-na-slovensko-kandidaturo/266860, 2011. szeptember 23.

52 Szilágyi Imre: „Angela Merkel Szlovéniában”.Gyorselemzés, No. 18. (2011). http://www.hiia.hu/pub/
displ.asp?id=LVBVWH, 2011. szeptember 5.

53 Marko Barišić: „Hoće li Janša blokirati Hrvatsku?”. Vjesnik.hr, http://www.vjesnik.hr/Article.
aspx?ID=F99C7307-41D7-49B4-850E-C7F11754FA8F, 2011. szeptember 22.

54 „Z arbitražnim sporazumom izgubljamo slovensko ozemlje”. SDS.si, http://www.sds.si/news/6589, 
2010. május 28.
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