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Szilágyi Imre      Horvátország: egy sikertelen kormánybuktatás háttere

Február utolsó napjaiban tüntetések rázták meg Zágrábot, amelyek azóta is folytatód-
nak. A megmozdulások háttere összetett: gazdasági, szociális, bel- és külpolitikai elemek 
torlódtak egymásra. Ha ki akarunk jelölni egy olyan pontot, ahonnan ennek ellenére 
kiindulhatunk, akkor a legkézenfekvőbb azt a napot választanunk, amelyen Bosznia-
Hercegovina és Horvátország határán háborús bűntettek gyanújával letartóztatták 
Tihomir Purda horvát tábornokot. Ez 2011. január 5-én történt. Horvátország lakosságát 
akkoriban két dolog tartotta izgalomban. Az egyik az, hogy vajon mi történik Ivo Sanader 
volt kormányfővel, aki ellen még decemberben korrupció gyanújával eljárását indítottak, s 
akit jelenleg az osztrák hatóságok tartanak vizsgálati fogságban.1 Korrupciós ügyei között 
emlegetik a horvát INA és a magyar MOL olajvállalatok közötti privatizációban játszott, 
állítólagos szerepét.2 A másik kérdés az volt, hogy miképpen alakul az ország gazdasági és 
szociális helyzete a kormányzat 2010 végén bejelentett új intézkedéseit követően. Bizonyos 
módon mindkét ügy szoros összefüggésben van a jelenlegi eseményekkel, illetve azzal a 
gazdasági válsággal, amely 2008 késő őszétől vált nyilvánvalóvá Horvátországban, s már 
a következő nyár végétől számos megszorító intézkedésre kényszerítette az Ivo Sanader 
lemondása után nagy sietve kormányfővé választott Jadranka Kosort.3

A tüntetések gAzdAsági és szociális háttere

A lakosság egyre növekvő elégedetlenséggel vette tudomásul a kényszerintézke-
déseket, s mindjobban felháborodott azon, hogy ugyanakkor folyamatosan fény 
derült a vezető horvát politikusok korrupciós ügyleteire és arra is, hogy a ko-

rábban sokak által szinte istenített Sanader milyen hatalmas gazdagságot halmozott 
föl – törvénytelen eszközökkel. A kormány egykori alelnökére, Damir Polančecre az első-
fokú bíróság 2010 októberében tizenöt hónapi börtönbüntetést rótt,4 két hónappal később 
pedig – szintén nem jogerős ítélettel – négyévi elzárásra ítélték az egykori honvédelmi 
minisztert, Berislav Rončevićet.5 Mindezek ellenére, a vezető kormánypárt, a konzerva-
tív Horvát Demokrata Közösség (Hrvatska demokratska zajednica, HDZ) 2010 tavaszán 
népszerűsége még csak egy egész picit maradt az ellenzék vezető ereje, a Horvátország 
Szociáldemokrata Pártjáé (Socijaldemokratska partija Hrvatske, SDP) alatt. Jadranka 
Kosor népszerűsége is csökkent ugyan, de még úgy is kétszer annyian kedvelték, mint az 
SDP vezetőjét. Ugyanakkor a megkérdezettek hatvan százaléka úgy vélte, hogy az ország 

1 Szilágyi Imre: „A Sanader-ügy és lehetséges következménye”. MKI, http://www.hiia.hu/index.
php?menu=26&gyors=2058, 2010. december 16.

2 „A Mol–INA privatizációról faggatták a volt horvát kormányfőt”. Origo, http://vallalkozoi.negyed.
hu/vnegyed/20101012-parlamenti-bizottsag-hallgatta-meg-a-volt-horvat-kormanyfot-a-molina.html, 
2010. október 12.

3 Szilágyi Imre: „A horvátországi hatalmi vetélkedés okai”. MKI-tanulmányok, No. 2. (2010), http://
www.hiia.hu/index.php?menu=23&ev=2010, 2010. január 13.

4 „Polančecu 15 mjeseci zatvora i vraćanje novca državi”. Novi list, 2010. október 16.
5 „Bivši ministar i pomoćnik mu nepravomoćno osuđeni”. Vecernji.hr, http://www.vecernji.hr/vijesti/

afera-kamioni-roncevic-bacic-nece-moci-vratiti-10-2-milijuna-kn-clanak-224428, 2010. december 6.
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nem jó irányba halad.6 Az év folyamán azonban – az újabb és újabb megszorító intézke-
dések következtében – a HDZ és Kosor népszerűsége rohamosan zuhant.

A 2010. december végén – a hatékonyság növelése és a bizalom visszaszerzése érde-
kében – erőteljesen átalakított kormány tervezett intézkedései a lakosságot, a cégeket és 
a politikusokat egyaránt érintik. Céljuk – az EU elvárásaival összhangban – a gazdasági 
tevékenységek átláthatósága, a költségvetési kiadások csökkentése.7 Évzáró beszédében a 
kormányfő kijelentette, hogy 2011 végéig megtartják – a némelyek által várt vagy követelt 
rendkívüli, illetve előrehozott választások helyett – a rendes parlamenti választásokat. 
A 2011-es év legfontosabb feladatai közé az EU-csatlakozási tárgyalások lezárását, a gaz-
daság talpra állítását és a korrupció elleni harc folytatását sorolta. Úgy vélte, 2010 igen 
nehéz év volt, de jó munkát végeztek, hiszen a különféle követelések ellenére sem növe-
kedett az áram ára, s nem csökkentették az egészségügyben dolgozók fizetését sem. Igen 
fontosnak tartotta a befektetések, az ipari termelés, valamint a munkahelyek számának 
növelését.8 Ez utóbbira valóban szükség volna, hiszen 2010-ben a munkanélküliek száma 
elérte a háromszázhúszezret.9

Míg a The Economist úgy vélte, hogy Jadranka Kosor kormánya képes lesz arra, 
hogy két százalékkal növelje a gazdaságot, illetve hogy az országban növekedjenek a fi-
zetések, és csökkenjen a munkanélküliség, addig a szociáldemokraták egyik parlamenti 
képviselője szerint a tekintélyes angol lap téved. Ő azt állította, hogy a Kosor-kormány 
„a klientelizmus és a politikai korrupció iskolapéldája.”10 A képviselő kétségbe vonta 
Kosor és kormánya morális integritását, hiszen – mint mondta – azok az emberek az 
egykori kormányfő, Sanader kormányában is részt vettek, így ők is részesei annak, hogy 
a költségvetési pénzek személyes és pártköltségek fedezésére (is) szolgáltak.

A választási év kezdete azt is jelentette, hogy új fejezet kezdődött a két legnagyobb 
párt küzdelmében. A HDZ népszerűsége ekkor már messze elmaradt az SDP-étől, s a 
kormánypárti képviselőket egyre több vád érte; a parlamentben pedig egyre feszültebbé 
vált a légkör, amire a HDZ néhány képviselője nem a legszerencsésebben reagált.

Az elemzők arra figyelmeztettek, hogy a gazdaság talpra állítása olcsóbb és hatékonyabb 
közigazgatást és állami vállatokat, valamint a szociális kiadások csökkentését követeli 
meg – olyan súlyos reformlépéseket, amelyek komoly áldozatokkal járnak. Ugyanakkor 
ahhoz, hogy eredményeket érjenek el, „a depressziós utcákra – ahol az embereket olyan 
kérdések izgatják, mint az, hogy lesz-e másnap miből élni, lesz-e hol lakni – vissza kell tér-
jen az optimizmus.”11 Ugyanakkor azt megkérdőjelezték, hogy az új miniszterek képesek 

  6 „Istraživanje: Premijerka sve nepopularnija”. Dnevnik.hr, http://dnevnik.hr/vijesti/hrvatska/
istrazivanje-gradzani-misle-da-zemlja-ide-u-losem-smjeru.html, 2010. április 30.

  7 Daniel Patrik Brčić: „Sretna Nova i transparentnija 2011”. Vjesnik.hr, http://www.vjesnik.hr/
html/2010/12/28/Clanak.asp?r=kom&c=3, 2010. december 28.

  8 „Iduća godina ne može i ne smije biti izgubljena godina”. Vjesnik.hr, http://www.vjesnik.hr/
html/2010/12/31/Clanak.asp?r=unu&c=1, 2010. december 31.

  9 „Priopćenje za javnost”. HZZ, http://www.hzz.hr/default.aspx?id=7459&proiz=2517, 2011. január 11.
10 „Jovanović: Vlada je školski primjer klijentelizma”. Dnevno.hr, http://www.dnevno.hr/vijesti/

hrvatska/jovanovic_vlada_ je_skolski_primjer_klijentelizma_i_politicke_korupcije/197909.html, 
2011. január 4.

11 Branka Stipić: „Što mogu napraviti u 9 mjeseci? Može li nas ovih pet ljudi doista izvući iz krize?”. 
Jutarnji list, http://www.jutarnji.hr/sto-mogu-napraviti-u-9-mjeseci/917825/, 2011. január 15.
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lesznek a 2011 végén esedékes választásokig megoldani az előttük tornyosuló problémá-
kat. Egy, az USA-ban élő és a FED (Federal Reserve System) alkalmazásában álló vezető 
szlovén elemző az ad hoc intézkedések helyett valódi reformokat tanácsolt, mert szerinte 
azok nélkül Horvátország a görög úton indul el, hiszen „nem tudja sem visszafizetni, sem 
finanszírozni az adósságait, a kamatok pedig egyre emelkednek”. Elismeréssel szólt a 
horvát kormány korrupcióellenes intézkedéseiről, ugyanakkor a következőket fűzte hoz-
zá: „Horvátországnak hasonló problémái vannak, mint az egykori Jugoszlávia legtöbb 
országának: túlságosan nagy az állami szektor, rendkívül erősek a szakszervezetek, szo-
morúak a népesedési kilátások – hosszú távon mindezek kulcsfontosságúak a gazdasági 
növekedés szempontjából. Horvátország számára külön problémát jelentenek az éppen 
aktuális korrupciós botrányok, amelyek a befektetők szemében Horvátországot kocká-
zatos országgá teszik. Az ilyen politikai megrázkódtatások hatással vannak a külföldi 
befektetőkre és az egész tőkepiacra, hiszen senki sem akar befektetni egy olyan ország-
ban, amely politikailag instabil, s a kormány minden pillanatban megbukhat.”12

Civil szervezetek, politikai erők és a tüntetések

Azt, hogy az elemző által említett erős szakszervezetek milyen fontos erőt jelen-
tenek, mennyire képesek befolyásolni a közhangulatot, és adott esetben milyen 
mértékben képesek meggátolni a reformokat, jól mutatja egy 2010-es, hosszan 

elhúzódó eset is. A kormányzat nyáron új munkatörvénykönyvet készített elő, amit a 
szakszervezetek elleneztek, és több mint nyolcszázezer aláírást gyűjtöttek össze annak 
érdekében, hogy a törvényről tartsanak népszavazást. Mivel a kormány – a népszavazás 
magas költségeire hivatkozva – ezt ellenezte, a szakszervezetek azt javasolták, hogy akkor 
fogadják el az összegyűjtött aláírásokat mint a népakarat kifejeződését.13 A népszavazás 
ügye végül az alkotmánybíróság elé került, amely elutasította a kezdeményezést, mivel 
a kormány az aláírások hatására visszavonta a törvényjavaslatot. (Ekkor már „csupán” 
valamivel több mint hétszázezer érvényes aláírásról volt szó).14 Az egyik szakszervezeti 
vezető úgy kommentálta az alkotmánybírósági döntést, hogy az „egy cirkuszi testület 
olyan cirkuszi döntése, amelyet manipulatív eljárásban hoztak meg, s amelyre a szakszer-
vezetek harcos választ fognak adni.”15

A népszavazás ügye, illetve a szakszervezeti vezető kijelentése megítélésem szerint 
három dologra mutat rá. Egyfelől arra, hogy a horvát társadalom egy jelentős része im-
már valóban nagyon elégedetlen volt a kormánnyal. Másfelől arra, hogy bizonyos erők 
erre támaszkodva már a jogállam intézményrendszerét is kikezdték. Végül arra, hogy az 

12 Tanja Simić: „Slovenac u službi Bena Bernankea”. Nacional, http://www.nacional.hr/clanak/99949/
bez-reformi-hrvatsku-ceka-sudbina-grcke, 2011. január 18.

13 „Sindikati: Neka Vlada prizna potpise kao uspješan referendum”. Vjesnik.hr, http://www.vjesnik.hr/
html/2010/07/01/Clanak.asp?r=unu&c=3, 2010. július 1.

14 „Ustavni sud: Nema referenduma o ZOR-u”. Dnevnik.hr, http://dnevnik.hr/vijesti/hrvatska/ustavni-
sud-odlucio-nema-referenduma.html, 2010. október 20.

15 „Ustavni sud: Sindikati šalju prijeteće poruke”. Dnevnik.hr, http://dnevnik.hr/vijesti/hrvatska/ustavni-
sud-sindikati-salju-prijetece-poruke-ne-nasjedajte-im.html, 2010. október 20.
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ellenzéki politikai erők az elégedetlenséget tovább szították, és egy évvel a választások 
előtt kormánybuktatásra törekedtek. Ennek érdekében az ellenzék 2010 októberében bi-
zalmatlansági indítványt nyújtott be, és bár az sikertelen volt,16 az SDP továbbra is azt 
hangoztatta, hogy a kormánynak mennie kell. A párt vezetője szerint ugyanis Kosor és 
kormánya a felelős a kialakult gazdasági helyzetért, a gazdasági depresszióért, a refor-
mok elmaradásáért.17

2011 januárjától több oldalról is megmutatkozott a kormánnyal szembeni elégedetlen-
ség. Először a háborús veteránok kezdtek tiltakozni. Szerintük ugyanis elfogadhatatlan, 
hogy az Interpol által körözött Tihomir Purdát Bosznia-Hercegovinában elfogták és hábo-
rús bűnökkel vádolják, saját kormányuk és parlamentjük pedig még csak nem is válaszol 
az ő ezzel kapcsolatos észrevételeikre. Ez az állítás már csak azért is figyelemre méltó, 
mert Jadranka Kosor korábban mindenekelőtt épp azzal tett szert nagy népszerűségre, 
hogy illetékes miniszterként sokat tett a veteránokért. Ők azonban ennél jóval komolyabb 
vádakat is megfogalmaztak most: a kormány amorális és nem szereti Horvátországot, 
hiszen „a háborús veteránokat [értsd: azokat, akik háborús bűnöket követtek el] börtönbe 
zárja, az agresszorokat felmenti [utalás a horvát száborba beválasztott szerb képviselők-
re], [hagyja, hogy] eladják a tulajdont, bezárják a munkahelyeket, munka nélkül hagyják 
az embereket”.18 Ez a szociális elégedetlenség, ami a veteránok számos későbbi tüntetésén 
is nyomon követhető, azért is figyelmet érdemel, mert a veteránok már korábban is tün-
tettek ugyan a háborús bűnökkel vádolt társaik érdekében, de azt, hogy a jelenlegi horvát 
ellenzékkel rokonszenveznének, nem lehet rájuk mondani; mögöttük tehát biztosan nem 
állt az ellenzék. Éppen ezért bír különös jelentőséggel Vukovár egykori legendás védőjé-
nek, Mile Dedaković Jastrebnak a Kosorral való találkozása után tett, kétélű kijelentése. 
Egyfelől azt állította, hogy nem a jelenlegi kormány a felelős azért, hogy Purda börtönbe 
került; másfelől úgy vélte, hogy „amennyiben folytatódnak a … tüntetések, akkor nagyon 
közel vagyunk Kairóhoz [utalás az egyiptomi eseményekre]. Ezt azonban a veteránok 
többsége nem akarja, és mindent megteszünk azért, hogy erre ne kerüljön sor.”19 

Más a helyzet azzal az aláírásgyűjtéssel, amit az ellenzéki Munkáspárt (Hrvatski 
laburisti) indított útjára január végén. A kezdeményezés szerint a kormánynak hét bűn 
miatt kell lemondania:

-  dölyfösség: nem fogadta el, hogy a hivatalnokoknak összeférhetetlenség esetén le 
kelljen mondaniuk;

-  a pénz és a hatalom iránti sóvárság: amíg a munkások az utcára kerültek, addig 
önmaguknak biztonságot garantáltak, és nem fogadták el, hogy szűnjön meg a kivé-
telezettek nyugdíjkategóriája;

16 „Kosor može oddahnuti vlada nije pala?”. Jutarnji list, http://www.jutarnji.hr/milanovic-izgubio-zivce--
vikao-u-saboru--pismo-iz-bruxellesa-je-sabotaza--taj-lopez-je-mis-i-bezveznjak--masala/898826/, 
2010. október 28.

17 „Ova Vlada mora otići jer sramoti Hrvatsku”. SDP, http://www.sdp.hr/vijesti/aktualno/2010/10/ova-
vlada-mora-otici-jer-sramoti-hrvatsku, 2010. november 22.

18 „Prosvjed u sobotu: Stop progonu hrvatskih branitelja!”. Moj Zagreb, http://mojzagreb.info/zagreb/
hrvatska/prosvjed-u-subotu-stop-progonu-hrvatskih-branitelja/, 2011. január 14.

19 „Dedaković upozorio Kosor: Ako se nastave prosvjedi branitelja, vrlo smo blizu Kaira”. Jutarnji list, 
http://www.jutarnji.hr/dedakovic-upozorio-kosor--ako-se-nastave-prosvjedi-branitelja--vrlo-smo-
blizu-kaira/925390/, 2011. február 14.
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-  a náluk különbekkel szembeni irigység: „Azt javasoltuk, hogy ne zavarják el a ná-
luk okosabbakat, és tüntessék el a ragadós kezűeket, de nem akarták”;

-  harag azokkal szemben, akik nem kedvelik őket: „Azt követeltük, hogy adják visz-
sza népnek, amit a privatizáció során elloptak. Nem akarták!”;

-  erkölcstelenség: „Azt javasoltuk, hogy a munkabér ki nem fizetését és a járulékok 
meg nem fizetését nyilvánítsák bűntettnek. Azt javasoltuk, hogy szüntessék meg a 
bankhitelekkel kapcsolatos deviza klauzulát és segítsék az eladósodott polgárokat. 
Nem akarták!”;

-  mértéktelenség: „A fél kormány börtönben van, elítélték vagy meggyanúsították 
őket bűntettek miatt, a maradék pedig alkalmatlan arra, hogy megakadályozza a 
botrányokat…. Azt javasoltuk, hogy azon állami tisztviselőktől, akik börtönben 
vannak, akiket elítéltek, vagy szökésben vannak, vonják meg a munkabérhez való 
jogot. Nem akarták!”;

-  lustaság vagy hanyagság azon munka elvégzése terén, amiért az állampolgárok őket 
fizetik. „Minket bolondnak neveztek, ők pedig olyan privilégiumokat élveznek, ami-
ről önök nem is álmodhatnak. Azt javasoltuk, hogy az átlag nyugdíjakat fokozatosan 
emeljék az átlagfizetés 40–50 százalékára, a minimálbért pedig az átlagfizetés 39 
százalékáról a 42 százalékára, majd fokozatosan 50 százalékára. Nem akarták!”20

Ezt a demagógiától semmiképpen sem mentes, de az igazság több elemét is tartalma-
zó, a kormány lemondását követelő panaszáradatot alig több mint három hét alatt mintegy 
hatvanegyezer ember írta alá. A kormányfő azonban február 24-én a felterjesztők kérése 
ellenére sem volt hajlandó személyesen átvenni az aláírásokat.21 Igaz, Jadranka Kosornak 
addigra már az aláírásokon és a Purda érdekében rendszeresen tiltakozó veteránokon kí-
vül másokkal is meggyűlt a baja.

A FAcebOOK hAtásA

Február közepe táján a Facebookon tüntetést szerveztek a kormány ellen, mely-
nek célja az volt, hogy „megdöntsük ezt az alkalmatlan kormányt, amely miatt 
Horvátország napról napra mind mélyebbre süllyed…. Ha most nem cselekszünk, 

a történelem előtt mi is felelősek leszünk. Amikor az emberek visszatekintenek, azt kér-
dezik majd, hogyan engedhette meg egy nép, hogy így megsemmisítsék. …Mindennap 
ötezer ember veszíti el a munkahelyét, ők pedig mosolyognak és kinevetnek minket. 
A polgárok térdre kényszerültek, a bankok nap mint nap elveszik a lakásukat, a fizetésü-
ket és a nyugdíjukat. Lehetetlen munkát találni, harmincezer fiatal diplomás van munka 
nélkül, s ugyanez a sors várja azokat is, akik hamarosan befejezik a tanulmányaikat.”22

20 „Važno: Kreće akcija Hrvatskih laburista”. Hrvatski laburisti, http://www.laburisti.com/modules/
news/article.php?storyid=429, 2011. január 29.

21 „Kutije s potpisima za ostavku Vlade Lesar dovezao tačkama”. 24 sata, http://www.24sata.hr/politika/
lesar-ce-danas-predati-kosor-potpise-nezadovoljnih-graana-211316, 2011. február 25.

22 „Tudi na Hrvaškem pozivi k revoluciji”. Mladina Dnevnik, http://www.mladina.si/dnevnik/20-02-
2011-tudi_na_hrvaskem_pozivi_k_revoluciji/, 2011. február 20.
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Az SDP egyik képviselője ekkor azt állította, hogy a kialakult helyzetben az egyetlen 
megoldást az előrehozott választások jelentik. Az általa idézett adatok szerint a horvát 
átlagbér kb. 5500, az átlagnyugdíj pedig 2380 kuna, miközben egy átlagos családnak 
az alapvető árucikkek beszerzéséhez 6700 kunára van szüksége.23 Szerinte nyolcvanezer 
munkás nem kapja meg a fizetését, száztizenötezren vannak minimálbéren, és a mun-
kanélküliek száma 334.378. „A HDZ alkalmatlan, felelőtlen és elveszett kormányától 
eltérően, vannak olyan politikusok, akik képesek megoldani a munkanélküliség, a fize-
tésképtelenség és az államigazgatás elintézetlen problémáit.” Ők ugyanis olyan törvényt 
javasoltak, amely fizetéskötelezettségi határidőket ír elő, különadót vet ki a kamatokra, 
kivételeket és kiegészítéseket fűz a (január végén módosított) járuléktörvényhez.24

Az események nagyjából ekkor kezdtek kicsúszni az ellenőrzés alól, és nem csupán a 
különböző szerveződések és tüntetések között volt egyre nehezebb kiigazodni, de a kor-
mány is egyre bizonytalanabbá és kapkodóbbá vált. A Facebookon szervezett első, február 
22-i tüntetésen állítólag még viszonylag kevesen voltak, de már akkor is összetűztek a 
rendőrök és a tüntetők.25 Bár a veteránok egy csoportja már korábban is fegyverkezéssel 
fenyegetőzött, a rendőrminiszter aznap még nem tartott attól, hogy Horvátországot tün-
tetési hullám öntheti el.26 Pedig a következő napokban éppen az történt. A tüntetetésekről 
több videó is megjelent az interneten, és kétségtelen, hogy mindig volt több-kevesebb 
elfogadhatatlanul randalírozó vandál, de a tömeg nagy része kétségbeesett és előbb vára-
kozó, majd a Zágráb különböző pontjaira vonuló fiatalokból (másutt nyugdíjaskorúakból) 
állt. Közben egyes vidéki településeken is voltak tüntetések. Egyre-másra jelentek meg a 
hírek arról, hogy a lakosság túlnyomó része nem támogatja a kormányt, mert úgy vélik, 
az ország rossz irányba halad,27 és hogy a tüntetéseket a megkérdezettek mintegy hetven 
százaléka támogatja, csupán nyolc százalék ellenzi, a többi bizonytalan.28

23 1 kuna = 37 forint az MNB középárfolyamán. (MKB Bank, http://www.mkb.hu/friss_informaciok/
arfolyamok/mnb_kozeparfolyamok/index, 2011. március 10.) A kereskedelmi ennél persze drágább, 
inkább 38 forint körüli. 5500 kuna = 203.500 forint (745 euró); 2380 kuna = 88.060 forint (322.5 euró); 
6700 kuna = 247.900 forint (905 euró).

24 Lj. Mamić Pandža: „SDP: Izbori su jedini spas za Hrvatsku”. Vjesnik.hr, http://www.vjesnik.hr/
html/2011/02/21/Clanak.asp?r=unu&c=8, 2011. február 21.

25 „Sérültek egy zágrábi kormányellenes tüntetésen”. HVG.hu, http://m.hvg.hu/vilag/20110225_zagrab_
kormanyellenes_tuntetes, 2011. február 25.

26 „Karamarko se ne boji ulice: Hrvatskoj ne prijeti val prosvjeda”. Index, http://www.index.hr/vijesti/
clanak/karamarko-se-ne-boji-ulice-hrvatskoj-ne-prijeti-val-prosvjeda/539175.aspx, 2011. február 22.

27 Robert Bajruši: „Kosor više nema opravdanja - Zbog pola godine na vlasti kocka se sudbinom države”. 
Nacional, http://www.nacional.hr/clanak/102821/kosor-vise-nema-opravdanja-zbog-pola-godine-na-
vlasti-kocka-se-sa-sudbinom-drzave, 2011. február 25.

28 Rozita Vuković: „Anketa: Zemlju iz krize mogu izvući samo novi ljudi i Rohatinski”. Jutarnji list, 
http://www.jutarnji.hr/anketa-o-popularnosti--zemlju-iz-krize-mogu-izvuci-samo-novi-ljudi-i-
rohatinski/929759/, 2011. március 6.
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A tüntetések és A PurdA-ügy összefüggései

Van olyan elemző, aki március elején úgy vélte, leegyszerűsítő az SDP azon 
megközelítése, hogy a tüntetők a szociális elégedetlenség miatt vonultak az 
utcára. Ő arra helyezte a hangsúlyt, hogy a „tüntetések közvetlen kiváltó oka 

Tihomir Purda letartóztatása volt. …Az Európai Unió ugyanis szigorúan elvárja a dél-
szláv államoktól, hogy együttműködjenek a Hágai Törvényszékkel, amely viszont eddig 
többnyire a közvélemény által hősként tisztelt veteránokra vetette ki a hálóját. Így lénye-
gében Brüsszel a csatlakozási tárgyalások folyamán számos alkalommal arra kötelezte 
a horvát kormányzatot, hogy menjen szembe saját választóinak akaratával. Innen pedig 
egyenes út vezetett a kabinet és az EU népszerűtlenségéhez, mely most már az Európai 
Parlament értékelése szerint is veszélyeket rejthet magában, hiszen Horvátország uniós 
csatlakozását népszavazás előzi majd meg”.29 A helyzet azonban, amint azt a szerző ké-
sőbb maga is belátta, sokkal bonyolultabb, hiszen a tüntetések azóta is folytatódnak, hogy 
Purda március 3-án váratlanul hazatérhetett.30

Kiszabadulását az tette lehetővé, hogy a háborús bűnökkel foglalkozó szerb állam-
ügyészség március 3-án hirtelen rájött: nincs elég bizonyítéka Purda (és két társa) ellen 
ahhoz, hogy vádat emelhessen.31 Tekintettel arra, hogy a horvát kormány már régóta ezen 
az állásponton volt, érdemes feltenni a kérdést, hogy vajon mi indokolta a szerb vélemény 
ilyen gyors megváltozását. Az említett szerző úgy véli, az EU rájött arra, hogy a háborús 
bűnösökkel kapcsolatos követelése veszélybe sodorhatja a horvát kormányt és egyúttal az 
ország csatlakozási folyamatát. Meglehet ugyan, hogy az EU valamilyen módon beavat-
kozott a Purda-ügybe, erre azonban nincs bizonyítékunk, s maga a szerző sem állítja ezt. 
Ő úgy véli, hogy a horvát „kabinet hosszas huzavona után tudott pontot tenni a Szerbiával 
és Bosznia-Hercegovinával vívott csörte végére, melynek eredményeként a belgrádi 
ügyészség lemondott a háborús bűnökkel vádolt horvátról.” Ivo Josipović horvát államfő 
valóban úgy nyilatkozott, hogy a horvát államügyész által előterjesztett bizonyítéknak és 
szerb kollégája együttműködésének köszönhető Purda szabadulása.32 De számos egyéb, 
a horvát és a szerb politikusok közötti megbeszélésről,33 illetve a horvát és a boszniai 
illetékesek közötti tárgyalásokról is jelentek meg információk. Ezek között is kiemelke-
dik, hogy Josipović március 2-án (a szerb döntés előtt egy nappal) találkozott Milorad 
Dodikkal, a boszniai Szerb Köztársaság elnökével, aki rendkívül jó kapcsolatokat ápol 

29 Mátraházi Tibor: „Az EU veszélyes útra terelte Horvátországot”. Kitekintő.hu, http://kitekinto.hu/
europa/2011/03/01/az_eu_veszelyes_utra_terelte_horvatorszagot/, 2011. március 1.

30 Mátraházi Tibor: „Horvátországban folytatódnak a tüntetések”. Kitekintő.hu, http://kitekinto.hu/
europa/2011/03/06/horvatorszagban_folytatodnak_a_tuntetesek/, 2011. március 6.

31 „Srbija odustala jer nema dokaze protiv trojice hrvatskih veterana”. B-92.net, http://www.b92.net/
video/videos.php?nav_category=905&yyyy=2011&mm=03&dd=03&nav_id=496664, 2011. március 3.

32 Ivana Knežević: „Josipović: Da je po Hebrangu, Purda bi i danas bio u zatvoru”. Vjesnik.hr, http://
www.vjesnik.hr/Article.aspx?ID=E1F71257-C6A0-437D-9D62-CC5D0BCBA815, 2011. március 4.

33 „A szerb elnökkel tárgyalt a letartóztatott horvát pilótáról a horvát kormányfő”. Vajdaság MA, http://
www.vajma.info/cikk/szerbia/14119/A-szerb-elnokkel-targyalt-a-letartoztatott-horvat-pilotarol-a-
horvat-kormanyfo.html, 2011. január 10.
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Szerbia vezető politikusaival. Tény viszont, hogy a találkozóról kiadott közleményekben 
még csak utalást sem tesznek a Purda-ügyre, hiszen a tárgyalások hivatalos témája a me-
nekültek visszatérése és a gazdasági együttműködés erősítése volt.34

Purda bizonytalan hátterű kiszabadulása miatt komoly szópárbajra került sor Josipović 
és Andrija Hebrang, a HDZ frakcióvezetője között. Utóbbi azt állította, nem igaz az SDP 
vezetőjének azon állítása, hogy Purda a HDZ nemtörődöm politikája miatt került börtönbe. 
(Tegyük hozzá, hogy Purdát a Szerbia által kezdeményezett nemzetközi elfogatóparancs 
alapján tartóztatták le. A horvát kormány azt állítja, hogy az általa lefolytatott eljárás 
alapján nem tartotta bűnösnek Purdát, az ellene kiadott nemzetközi elfogatóparancsról 
pedig értesítette őt – amit a volt pilóta tagad. Azt is érdemes felidézni, hogy Horvátország 
és Szerbia 2006 októberében megállapodást kötött arról, hogy együttműködnek a háborús 
bűnökre vonatkozó dokumentumok felkutatásában és cseréjében.35) Hebrang szerint ép-
pen Josipović megbékélésre törekvő politikája juttatta a szerb börtönbe Purdát.36

A viták azonban más szinten is igen markánsak voltak. A legfeltűnőbb, hogy a kor-
mánypártokon, sőt magán a HDZ-n belül is többször került sor összeütközésekre, de 
legalábbis félreértésekre. Hebrang például azt állította, hogy Szerbia újabb száz horvát 
veterán ellen kíván eljárást indítani, amire a kormányfő azt válaszolta, hogy ilyesmiről 
nincs tudomása, s azt mondta, hogy Purda esete nem ismétlődhet meg. Egyúttal azonban 
azt hangoztatta, hogy „ugyanakkor természetesen támogatni kell a jogállamiság intézmé-
nyeit is, tehát a horvát államügyészséget és az igazságügyi minisztériumot abban, hogy a 
szomszéd országban lévő kollégákkal folytatott megbeszéléseken megállapodjanak a jogi 
keretekről.”37

Ha komolyan vesszük Kosor szavait, akkor ebből az következik, hogy létezik ugyan 
a háborús bűnök ügyében a két ország közötti, már említett keretegyezmény, az azonban 
nem nyújt elégséges eligazítást azt illetően, hogy miképpen kell eljárni bizonyos vitatott 
ügyek esetén.

A HDZ-n belüli ellentétekről tanúskodik egyebek között az, hogy míg a kormány-
szóvivő azt állította, hogy a tüntetéseket az ellenzék pénzeli, a rendőrség közölte, hogy 
ilyenről nincs tudomása, a kormányfő pedig nem volt hajlandó kommentálni a szóvivő 
nagy vihart kavaró kijelentését.38

34 „Milorad Dodik nakon sastanka s Josipovićem pozvao Hrvate da se vrate u manji bh. Entitet”. 
Dnevni Avaz, http://www.dnevniavaz.ba/dogadjaji/iz-minute-u-minutu/29423-Milorad-Dodik-nakon-
sastanka-Josipoviem-pozvao-Hrvate-vrate-manji-entitet.html, 2011. március 2.

35 „Sporazumi Državnog odvjetništva Republike Hrvatske”. DORH, http://www.dorh.hr/Default.
aspx?sec=649. Letöltés ideje: 2011. március 8.

36 Ivana Knežević: „Hebrang: Miroljubiva Josipovićeva politika odvela je Purdu u pritvor”. Vjesnik.hr, 
http://www.vjesnik.hr/Article.aspx?ID=E27E1C99-C49C-4CDD-84AD-013DB9195908, 2011. március 4.

37 „Kosor ekskluzivno: Slučaj Purda sigurno se neće ponoviti”. Dnevnik.hr, http://dnevnik.hr/vijesti/
hrvatska/kosor-o-dr-bosanac-slucaj-purda-sigurno-se-nece-ponoviti.html, 2011. március 6.

38 Krešimir Žabec: „Kosor se ogradila od glasnogovornika Vlade: Pitajte Pavića da objasni svoje izjave”. 
Jutarnji list, http://www.jutarnji.hr/kosor-se-ogradila-od-pavica--njega-pitajte-da-objasni-svoje-
izjave/928659/, 2011. március 1.
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a tüntetők bizonytalan Céljai

Amint látható, a viták és tüntetések egyik központi témája az volt, hogy a tüntetők 
és az ellenzék szerint a kormánynak távoznia kell. Ugyanakkor egy tévébeszél-
getésből az derült ki, hogy a tüntetések szervezői – az SDP nagy népszerűsége 

ellenére – nem tudták, mi legyen a HDZ távozása után. A facebookos tüntetés szervezője 
(Ivan Pernar) csupán abban volt biztos, hogy ennek a kormánynak mennie kell, mert „nem 
tud elképzelni olyan szituációt, ami ennél rosszabb lenne”, de azt mondta, szerinte az SDP 
sem vezetné jobban az országot.39 A veteránok egyik vezetője szintén nem az SDP-ben 
látta a lehetséges alternatívát, hanem a közelebbről meg nem határozott jobboldal és a ve-
teránok szervezeteinek koalíciójában. Szerinte a veteránok is támogatják az EU-tagságot, 
de nem most, mert az ország még készült fel rá. Ez az állítása azért érdekes, mert egy 
nappal korábban még azt bizonygatta, hogy a hatalmon lévők „az EU-t választották, mi 
pedig Purdát. Ők az EU-t választották, mi pedig Gotovinát. Ők az EU-t választották, mi 
pedig a tengert.”40 Ez az utóbbi mondat utalás volt arra, hogy nem értettek egyet a tengeri 
határ ügyében Szlovéniával megkötött megállapodással. A tüntetők elképzeléseinek za-
varosságát még nyilvánvalóbbá tették a napokig hallgató Pernar március 17-én elhangzott 
kijelentései. Szerinte elérkezik majd az a nap, amikor a bankokat államosítják; kritizálta, 
hogy a kormány hiteleket vett föl az USA-tól, hogy magas a kamatok és az adók mértéke, 
s azt állította, hogy a HDZ szolgaságba akarja taszítani a népet. A jelek szerint ennél több 
mondanivalója nem volt.41

Az újságírók egy része és az ellenzék folyamatosan sorolta, miért kell a kormánynak 
távoznia, de az értelmiségieken belül komolyabb vita folyt erről. Egyesek arra figyel-
meztettek, hogy a kormányt le lehet váltani, de egyrészt nem az utcán, másrészt nem 
előrehozott, hanem a törvényes előírások alapján megtartott választásokon (hiszen a kor-
mánynak a parlamentben megvan a szükséges többsége). Az ő álláspontjuk42 lényegében 
megegyezik azzal, amit a hazai politológiai szakirodalomban Körösényi András fejtett 
ki a hatalom legitimitásáról és arról, hogy ha a népszerűtlen kormány bírja a parlamenti 
többség bizalmát, akkor a népnek várnia kell.43

39 „svih prosvjeda jednoglasno: Vlada mora otići, hitno želimo izbore!”. Index, http://www.index.hr/vijesti/
clanak/organizatori-svih-prosvjeda-jednoglasno-vlada-mora-otici-hitno-zelimo-izbore/539927.aspx, 
2011. február 27.

40 Rok Kajzer: „Novi veteranski protest na Hrvaškem prekinjen”. Delo.si, http://www.delo.si/
clanek/142020, 2011. február 27.

41 „Rekordno kratko – Pernar uhićen, prosvjednici jajima gađali HDZ”. Nacional, http://www.nacional.
hr/clanak/104080/prosvjednici-na-trgu-ponovno-slusali-govore, 2011. március 17.

42 Mirela Lilek: „Stručnjaci komentiraju djelovanje prosvjednika”. Vjesnik.hr, http://www.vjesnik.hr/
Article.aspx?ID=8273A19B-E8AC-421F-A209-7FD91E9A7935, 2011. március 4.

43 Körösényi András: „A rendkívüli állapot retorikája”. Kommentár, No. 1. (2008). 109–113. o.
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A tüntetések és Az eu-csAtlAkozás ügye

Ha eltekintünk a politológiától és az egyes politikai pártok érdekeit nézzük, meg-
állapítható, hogy a HDZ-nak két szempontból is a rendes időpontban kitűzendő 
választások megtartása az érdeke. Először is azért, mert azt remélheti, hogy 

addig képes lesz a gazdaság helyzetén oly mértékben javítani, hogy azt a választók is 
érezhessék. Ez a megszorítások ellenére sem tűnik teljesen irreálisnak. Amint említettem, 
az elemzők egy része két százalékos gazdasági növekedést jósol erre az évre, a kormány 
pedig már meg is hirdette néhány jelentős nagyvállalat privatizációját, s nyilván az abból 
befolyt összegekkel is enyhíthetne a jelenlegi helyzeten. Másodszor azért, mert abban 
reménykedik, hogy az EU-csatlakozási tárgyalások lezárása javíthat a közhangulaton, 
az Unió által biztosított pénzek pedig ugyancsak kedvezően befolyásolhatják a gazda-
sági-politikai közhangulatot. Ez a szempont olyan fontos, hogy az egyik kormánypárt 
bejelentette, hogy ha a magyar elnökség alatt nem sikerül lezárni a tárgyalásokat, akkor 
ki kell tűzni az őszi választások időpontját.44 Éppen ez az a kérdés egyébként, amely a 
kormány és az ellenzék közötti vita részét képezi.

Az ellenzék szerint ugyanis a kormány minden egyes napon kárt okoz az országnak, 
ami megnyilvánul a közvélemény-kutatások eredményeiben és az utcai tüntetésekben is, 
ezért mielőbb ki kell írni a választásokat. A szábor megbízatása azonban négy évre szól, 
s amint említettem, a kormánynak jelenleg megvan a szükséges többsége. Érdekes, hogy 
ezt illetően mennyire eltérő az SDP támogatásával megválasztott Josipović államfő és 
a horvát baloldal, valamint az EU szocialista frakciójához tartozó horvátországi jelen-
téstevőjének, Hannes Swobodának az álláspontja. Swoboda szerint először be kellene 
fejezni a csatlakozási tárgyalásokat, és csak utána kellene választásokat tartani. Ezzel 
állítólag kiváltotta a horvát baloldal haragját.45 A horvát ellenzék ugyanis éppen azzal 
érvelt, hogy a parlamenti választásokat az EU-csatlakozásról szóló népszavazás előtt kel-
lene megtartani, különben az a kormány elleni szavazássá válhat, és az veszélyeztetné az 
EU-csatlakozást.46 Ugyanakkor azt mind a baloldal, mind az államfő érzékelte, hogy a 
békés tüntetések legálisak ugyan, de a kormány elleni indulatok további szítása szélsősé-
ges indulatokat generálhat.

Az államfő egyrészt arra figyelmeztetett, hogy a választások pontos időpontjának 
kijelölése a parlamenti többség kezében van (azaz az ellenzék ezt nem kényszerítheti ki), 
másrészt úgy vélte, csökkenthetné a feszültséget, ha a kormány eleget tenne az ellenzék 
azon óhajának, hogy már most jelölje meg ezt az időpontot. Úgy vélte, nemzeti konszen-
zust kellene elérni a választásokhoz vezető, azt megelőző események sorrendjéről. „Nem 
lenne szabad megtörténnie annak, hogy a választás előtti feszültségek és összecsapá-
sok veszélyeztessék az EU-csatlakozásról tartandó népszavazás sikerét, de annak sem, 

44 „Friščić: ako ne zaključimo pregovore s EU do kraja lipnja  –izbori na jesen”. Vjesnik.hr, http://www.
vjesnik.hr/Article.aspx?ID=9EA22956-59BA-47A6-B223-6B09EB5D0809, 2011. március 5.

45 Davor Gjenero: „Što nam je Hannes Swoboda poručio?”. Vjesnik.hr, http://www.vjesnik.hr/Kom.
aspx?ID=5DF82319-E115-4261-8460-3EB97AEE02EE, 2011. március 4.

46 „Josipović: Prvo izbori, pa referendum o EU”. Novi list, 2011. március 8.
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hogy a népszavazási előkészületek és annak megtartása megzavarja a választási folyamat 
minőségét.”47

Időközben néhány olyan esemény történt, amely a szembenálló feleket minden jel 
szerint arra készteti, hogy fogadják el az államfő javaslatát. Mindenekelőtt az, hogy 
bár a tüntetések tovább folytatódnak, úgy tűnik, veszítettek lendületükből és erejükből. 
Másrészt az, hogy Doris Pack48 úgy nyilatkozott, hogy Horvátországnak van egy ellen-
fele az Európai Tanácsban. Ez az ország úgy véli, Horvátországot és Szerbiát egy időben 
kellene felvenni az EU-ba, ami viszont Szerbia felkészületlensége miatt bizonytalan 
ideig kitolná a horvát EU-csatlakozás időpontját.49 A kormányfő március 9-én – miután 
felsorolta azokat az eredményeket, amelyeket szerinte a kormány a nehéz körülmények 
ellenére elért, s nem fukarkodott az ellenzékkel szembeni vádakkal sem – elfogadta az 
államfő azon javaslatát, hogy a kormány és az ellenzék nála próbáljon egyezségre jutni a 
teendőkről.50

Az államfő a pártvezetőkkel lefolytatott találkozó után megállapította, hogy a 
Horvát Jogpárt (HSP) kivételével valamennyi párt hitet tett az EU-csatlakozás mellett. 
Mint elmondta, a pártok között még vita van arról, hogy mikor tartsák meg a parlamen-
ti választásokat, illetve az EU-csatlakozásról szóló népszavazást. Talán a legfontosabb 
kijelentése az volt, hogy a HDZ „koalíciós partnereivel együtt, valamint az alkotmányos 
és a törvényes felhatalmazásokkal összhangban, az EU-tárgyalások lezárása után kíván-
ja megjelölni a választások időpontját”. Tehát ők a csatlakozási tárgyalások utáni napra 
akarják halasztani annak kijelölését, hogy mikor lesznek a választások, és tervezett idő-
pontul az év végét említették. A találkozón részt vett pártok többsége úgy véli, hogy a 
választások idejét ennél világosabban és szilárdabban kellene megjelölni.51

A megjelent pártok közül érdemes kiemelni a Munkapártot, amelyik továbbra is 
ragaszkodott ahhoz a véleményéhez, hogy a kormánynak azonnal le kell mondania, és 
rögtön utána választásokat kell tartani, a jelenlegi vezetéstől ugyanis nem várható, hogy 
képes lesz sikeresen lezárni a tárgyalásokat. Szerintük a választások utáni új kormánynak 
le kell zárnia a tárgyalásokat, elő kell készítenie a csatlakozási dokumentumot, ki kell 
írnia az arról tartandó népszavazást, és a megállapodást csak a népszavazás után szabad 
aláírni.52

47 Mladen Pleše: „Josipović o krizi”. Jutarnji list, http://www.jutarnji.hr/ivo-josipovic---intervju--
drzavu-nam-nece-ugroziti-prosvjedi-nego-to-sto-se-ne-provode-reforme/929433/, 2011. március 5.

48 Doris Pack az Európai Parlament néppárti képviselőcsoportja elnökségének tagja, hosszú ideig volt 
az EU Dél-Kelet-Európa országaival fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttségének elnöke. Ma az 
Európai Parlament oktatási és kulturális bizottságának elnöke.

49 „Doris Pack priznala: Hrvatska ima jednog neprijatelja u Europskom vijeću”. Nacional, http://www.
nacional.hr/clanak/103370/pack-rh-ima-jednog-neprijatelja-u-europskom-vijecu, 2011. március 7.

50 „Kosor oporbi: Zbog ostvarenih rezultata ne bojim se izbora”. Vjesnik.hr, http://www.vjesnik.hr/
Article.aspx?ID=73EC4558-2D2B-4138-92B2-596CF1463C86, 2011. március 9.; „Odazvat ćemo se 
pozivu predsjednika”. SDP, http://www.sdp.hr/vijesti/aktualno/2011/03/odazvat-cemo-se-pozivu-
predsjednika-, 2011. március 8.

51 „Obraćanje predsjednika Josipovića nakon razgovora s čelnicima parlamentarnih stranaka”. Ured 
Predsjednika Republike Hrvatske, http://www.predsjednik.hr/11032013, 2011. március 11.

52 „Predsjednik Josipović razgovarao s čelnicima parlamentarnih stranaka”. Ured Predsjednika 
Republike Hrvatske, http://www.predsjednik.hr/11032014, 2011. március 11.
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Azt valóban nem tudjuk, hogy ez a kormány képes lesz-e június végéig lezárni a 
csatlakozási tárgyalásokat. Az azonban szinte biztos, hogy ha most azonnal választásokat 
írnának ki, akkor a csatlakozási tárgyalásokat semmiképpen sem lehetne a magyar el-
nökség idején lezárni. Épen ezért nehéz szabadulni attól a gondolattól, hogy a Munkapárt 
említett kívánságát az a remény táplálja, hogy radikális követeléseik hozzásegíthetik őket 
ahhoz, hogy a jelenlegi 3,3 százalékos népszerűségüket53 az ötszázalékos parlamenti kü-
szöb eléréséhez szükséges mértékben növeljék.

Ennél azonban fontosabb az, hogy időközben miképpen csökkent az SDP radikaliz-
musa. A párt vezetője, aki – mint említettem – 2010 őszén még a kormány mielőbbi 
távozását követelte, (részben talán az utca radikalizmusától is megrettenve) fokozatosan 
módosított retorikáján. Március elején az EU-népszavazással összefüggő eljárási problé-
mákra hivatkozva – amelyek miatt a választásokat szerinte akár 2012 elejéig is el lehetne 
húzni, ami pedig ártana az országnak – azt követelte, hogy a kormány tűzze ki a válasz-
tások pontos időpontját, s a legjobb az lenne, ha azokat a tárgyalások júniusi lezárása 
után azonnal megtartanák.54 A köztársasági elnökkel folytatott megbeszélések után úgy 
nyilatkozott, hogy „szinte mindenki a rendes választások megtartása mellett van, de a 
mielőbbi értelmes időpontban”.55 Március 17-én megtartott, lényegében választási jellegű 
beszédében azonban meg sem említette a választásokat, főleg nem azok időpontját.56

Úgy tűnik, a felelős politikai erők végül belátják, hogy az EU-csatlakozás érdekében 
vissza kell térniük az alkotmány és a parlamentáris rendszer által diktált szellemiséghez, 
hogy a feszültségeket nem az utcán, hanem a parlamentben kell kezelni, s hogy ehhez 
mindegyik félnek engedményeket kell tennie.

2011. március 18.

53 „Istraživanje: Potpora Vladi na novoj najnižoj razini od 2004”. SEEbiz, http://www.seebiz.eu/sr/
makroekonomija/hrvatska/istrazivanje-potpora-vladi-na-novoj-najnizoj-razini-od-2004.,106638.
html, 2011. március 4.

54 Rozita Vuković: „Predsjednik SDP-a Zoran Milanović u razgovoru za Jutarnji list demantira optužbe 
da je financirao antivladine demonstracije”. Jutarnji list, http://www.jutarnji.hr/zoran-milanovic--u-
vladi-je-svatko-protiv-svakoga-pa-zato-optuzuju-nas/928676/, 2011. március 1.

55 „Za redovite izbore u razumnom roku”. SDP, http://www.sdp.hr/vijesti/aktualno/2011/03/za-redovite-
izbore-u-razumnom-roku-, 2011. március 12.

56 „Hrvatskoj treba odgovorna vlast”. SDP, http://www.sdp.hr/vijesti/aktualno/2011/03/hrvatskoj-treba-
odgovorna-vlast, 2011. március 17.
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