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Az előrehozott válAsztás okAi

Szerbia miniszterelnöke, Vojislav Koštunica 2008. március 8-án sajtótájékoztatón 
jelentette be, hogy a köztársasági elnöknek azt javasolja, május 11-ére írja ki a 
rendkívüli parlamenti választásokat. Szerinte erre azért volt szükség, mert a kor-

mánynak egy alapvető kérdésben nem sikerült egységes álláspontot kialakítania, anélkül 
pedig nem képes működni. Kétségtelen tény, hogy hiányzott az egység abban, miképpen 
kezeljék Koszovó ügyét, illetve az EU Koszovóval kapcsolatos politikáját. Koštunica és 
pártja (Szerbia Demokratikus Pártja – DSS), valamint az ellenzéki radikálisok (Szerb 
Radikális Párt – SRS) azt kívánták, hogy az EU a Stabilitási és Társulási Megállapodás 
(SAA) aláírása előtt tegye világossá, hogy Koszovót Szerbia részeként kezeli-e vagy sem, 
azaz mondja ki, hogy hol húzódnak számára Szerbia határai. Megítélésük szerint ennek 
hiányában az ország nem írhatja alá a megállapodást, mert annak szövege az ő értelmezé-
sükben úgy magyarázható, hogy az aláírással beleegyeznének Koszovó függetlenségébe.1 
Ráadásul Koštunica szerint a helyzet megváltozott azóta, hogy Szerbia 2007. december 
6-án parafálta a megállapodást. Azt elismerte, hogy annak szövege szerint Szerbia egy-
séges állam, melynek Koszovó a része, de úgy vélte, az EU azon tagállamai, amelyek 
ennek ellenére elismerték Koszovó függetlenségének egyoldalú kikiáltását, nem ratifi-
kálhatják a megállapodást, hiszen az a ténylegesen kialakulttól eltérő helyzetet rögzít. Az 
említett pártokat nem zavarta, hogy az SAA e két értelmezése némileg ellentmond egy-
másnak. A miniszterelnök úgy vélte, valamennyi párt egyetért abban, hogy Szerbia 
csatlakozzon az EU-hoz, de a tekintetben különbség van köztük, hogy Koszovóval, 
vagy nélküle.2 A későbbiekben a radikálisok és Koštunicáék mindenekelőtt az első érvet 
hangoztatták, s azt állították, őket igazolja az is, hogy az EU soros elnökségét betöl-
tő Szlovénia külügyminisztere, Dimitrij Rupel (és több EU tisztviselő is) azt javasolta, 
hogy Szerbia építsen ki jószomszédi kapcsolatokat Koszovóval. Koštunica szerint olyan 
követelést, hogy egy állam saját területének egy részével alakítson ki jószomszédi kap-
csolatokat, „eddig egyetlen állammal szemben sem fogalmaztak meg, és Szerbia válasza 
csak az lehet, hogy Koszovó, a nemzetközi joggal és Szerbia alkotmányával összhangban, 
egy Szerbián belüli tartomány.”3

Boris Tadić, a Szerb Köztársaság és egyúttal a Demokrata Párt (DS) elnöke, viszont 
hajlandó lett volna akár azonnal aláírni az SAA-t. Ő úgy vélte, ez a dokumentum egy-
általán nem jelenti azt, hogy Szerbia lemondana Koszovóról, sőt, éppenséggel az ENSZ 
1244-es határozatának tiszteletben tartását irányozza elő, Koszovót pedig Szerbia része-
ként kezeli. Tadić szerint „Koszovót csak az Európában lévő, gazdaságilag erős és stabil 

1 „Radikális javaslat: Koszovó nélkül Szerbia nem csatlakozik az EU-hoz”, http://www.vajdasagma.
info/universal.php?rovat=cikk&ar=szerbia&id=8856, 2008. március 4.

2 „Koštunica: Ren treba da se izjasni”, http://www.b92.net/info/vesti/index.
php?yyyy=2008&mm=03&dd=06&nav_id=287932&nav_category=11, 2008. március 6.; „Koštunica: 
Kraj vlade”, http://www.b92.net/info/vesti/index.php, 2008. március 8.

3 „Koštunica odbacuje Rupelovu izjavu”, http://www.b92.net/info/vesti/index.
php?yyyy=2008&mm=05&dd=28&nav_id=300821&nav_category=640, 2008. május 28.
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Szerbia védheti meg.”4 A kialakult helyzetben az államfő, a pártok többségének egyetérté-
se mellett, május 11-ére kiírta a parlamenti, a tartományi és helyhatósági választásokat.

A válAsztási küzdelem témái,
két válAsztási blokk kiAlAkulásA 

A választási küzdelemben így a két legfontosabb téma Koszovó kérdése és az eu-
rópai integráció, illetve ezek összefüggése volt. Hogy valójában mi volt az egyes 
pártok ezzel kapcsolatos álláspontja, a fentiek ellenére nem könnyű megmonda-

ni. Igaz ugyan, hogy a sajtó, és ennek nyomán a külföld is úgy vélekedett, hogy két tömb 
van: az egyiket az európai irányultságúak alkotják, a másikat az EU-ellenes nacionalisták. 
A kérdéskör azonban ennél sokkal bonyolultabb. Az ún. EU-ellenes pártok (a DSS, az SRS 
és a Szerb Szocialista Párt, az SPS) ugyanis – ahogy azt Koštunica helyesen jegyezte meg – 
egyáltalán nem kívántak kimaradni az EU-csatlakozásból. Azaz – legalábbis retorikájuk 
nagy részében – nem voltak alapvetően EU-ellenesek, „csupán” azt kívánták, hogy az 
EU tartsa tiszteletben Szerbia Koszovóval kapcsolatos álláspontját: azt, hogy Koszovó az 
ENSZ BT 1244-es határozatának értelmében Jugoszlávia, illetve (2006-tól, Montenegró 
kiválása óta) Szerbia integráns része. Ezt mutatja Koštunica március közepén tartott vá-
lasztási beszéde, amelyben egyebek között azt állította, hogy pártja céljai közé tartozik a 
Koszovóért folytatott harc, az, hogy Szerbia egységes országként lehessen az EU tagja. 
Szerinte hazudnak azok, akik azt állítják (itt választási ellenfeleire célzott), hogy politi-
kája az ország elszigetelődéséhez vezet.5

Az viszont tény, hogy az SRS és a DSS politikusai Koszovóval, illetve egyes EU-
tisztségviselők törekvéseivel kapcsolatban gyakran felelőtlenül, néha durván nyilatkoz-
tak, sőt, egyes állásfoglalásaikat valóban legalábbis euroszkeptikusnak, ha nem EU-
ellenesnek tekinthetjük. A radikálisok például március elején benyújtott parlamenti hatá-
rozattervezetükben (amit a DSS és az SPS is támogatott) amellett érveltek, hogy Szerbia 
ne folytassa tovább a közeledést szolgáló tárgyalásokat az EU-val, ha Brüsszel nem ismeri 
el Belgrád Koszovó fölötti szuverenitását.6 Koštunica az SAA-t megvetően csak „Solana-
féle egyezménynek” nevezte, s idézett elvei alapján elutasította.7 A szerb radikálisok ve-
zetője pedig kijelentette, hogy kételkedik az EU jóindulatában, és attól tart, hogy az Unió 
célja Szerbia további szétverése.8

De arról sincs szó, hogy az ún. EU-elkötelezett pártok ezzel teljesen ellentétes 
politikát követtek volna. Az igaz, hogy a Tadić által vezetett ZES (Az Európai Szerbiáért) 

4 „Odmah bih potpisao SSP”, http://www.b92.net/info/vesti/index.
php?yyyy=2008&mm=03&dd=06&nav_id=288004&nav_category=11, 2008. március 6.

5 „Koštunica napao DS, a Šutanovac Samardžića”, http://www.politika.co.yu/rubrike/Politika/
Koshtunica-napao-DS-a-SHutanovac-Samardzica.lt.html, 2008. március 19.

6 Gergely Márton: „Kostunica: a szerb kormány súlyos válságban van”. NOL, 2008. március 7.
7 „Koštunica: Ne Solaninom sporazumu”, http://www.b92.net/info/vesti/index.

php?yyyy=2008&mm=04&dd=10&nav_id=293306, 2008. április 10.
8 „Nikolić kételkedik az EU jóindulatában”, http://www.vajdasagma.info/universal.php?rovat=cikk&ar=

szerbia&id=8945, 2008. március 15.
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választási koalíció tagjai (a Demokrata Párt, a G17 plus, a Szerb Megújhodási Mozgalom 
és a Szandzsáki Demokrata Párt, valamint a Vajdasági Szociáldemokrata Liga), illetve az 
önállóan induló Liberális Demokrata Párt és a Vajdasági Magyar Szövetség mindenekelőtt 
az EU-csatlakozás előnyeire helyezték a hangsúlyt, s a koszovói problémát ennek fényében 
értelmezték. Politikai ellenfeleik a választási küzdelemben azt hangoztatták, hogy a 
ZES pártjai elárulják Szerbiát és le akarnak mondani Koszovóról. Ez azonban nem igaz. 
Sőt, Boris Tadić, akit 2008 februárjában választottak meg újból Szerbia elnökévé, egy 
interjúban (nyilván e vádaskodások miatt is) állítólag9 igen különös módon nyilatkozott 
erről: „Ha elnöki mandátumom végén választanom kell az ország európai jövője és 
integritása között, akkor én az integritást választom”. Igaz, hozzátette, hogy jelenleg senki 
nem támaszt ilyen feltételt Szerbiával szemben.10 Ennél azonban fontosabb, hogy Tadić 
2008 folyamán, és így a választások utáni időszakban is számos nemzetközi fórumon 
fejtette ki, hogy Szerbia semmiképpen sem mond le Koszovóról.11 Azaz, ebben nem volt 
különbség a két tömb álláspontja között.

A leglényegesebb eltérés, hogy amíg a nacionalista oldal a választási kampány jelen-
tős részében Koszovó megőrzésére fektette a hangsúlyt, szinte az abszurditásig „elvsze-
rű” politikát folytatott (amit persze megkönnyít, sőt valamennyire érthetővé tesz, hogy a 
Koszovót elismerők valóban megsértik az ENSZ BT 1244-es határozatát), s a kérdéskört a 
sértődöttség és a vádaskodás hangján közelítette meg, addig a ZES-ben tömörült pártok a 
pragmatikus megközelítés híveinek bizonyultak. Ezt mutatta, hogy a szerb kormány alel-
nöke április 29-én Tadić jelenlétében ellenfelei nemtetszése ellenére is aláírta az SAA-t.12 
Az alkotmányjogász Koštunica viszont mind Solanát, a NATO korábbi főtitkárát, mind 
Tadićot megvádolta. Úgy vélte, hazugság Solana állítása, hogy semleges Koszovó ügyé-
ben: „Vajon az a döntés, hogy az EU az Ahtisaari-terv megvalósítása érdekében Koszovóba 
küldi az EULEX-missziót, nem a Stabilizációs és Társulási Egyezmény megsértése-e, és 
az egyezmény a státuszt illetően semleges marad-e ezután? Vajon azzal, hogy az EU 18 
tagállama elismerte Koszovót, megsértették-e az SAA-t, s e jogellenes cselekedet után a 
státusz kérdésében semleges maradt-e az SAA?” – tette fel a szónoki kérdést. Majd így 
válaszolt rá: „Amint azt minden szerb tudja, Solana döntése, hogy Szerbiát bombázzák, 
nem semleges, hanem teljesen szükségtelen volt. Amint azt minden szerb tudja, az a dön-
tés [hogy Koszovó területén] felépítsék a Bondsteelt [a NATO katonai bázisát], a státusz 
szempontjából nem volt semleges, hanem az első NATO-állam fővárosának kiépítését 
jelentette, amit Solana azzal kezdett, hogy bombázta Szerbiát.”13 Szerinte Boris Tadić, 
azzal, hogy aláírta (sic!) a Solana-féle megállapodást, „nem Szerbiát szégyenítette meg, 

  9 Azért állítólag, mert a hivatkozott interjú szövege nem található meg Boris Tadić államfő honlapján.
10 „Boris Tadić nema dileme”. http://www.oslobodjenje.com.ba/index.php?option=com_content&task=

view&id=52928&Itemid=51, 2008. április 19.
11 „Szerbia az EU miatt sem mond le Koszovóról”, http://index.hu/politika/kulhirek/351105/, 2008. ápri-

lis 29.; „Govor predsednika Republike Srbije Borisa Tadića na sednici Saveta bezbednosti Ujedinjenih 
nacija” http://www.predsednik.yu/mwc/default.asp?c=303500&g=20080620161725&lng=lat&hs1=0, 
2008. június 20.

12 „Tadić: SSP je prvi ugovorni odnos Srbije i EU”, http://www.predsednik.yu/mwc/default.asp?c=
304500&g=20080429174125&lng=lat&hs1=0, 2008. április 29.

13 „Koštunica odbacio tvrdnju da je SSP statusno neutralan za Kosmet”, http://www.srbija.sr.gov.yu/
vesti/vest.php?id=87698, 2008. április 30.

Szilágyi Imre                Választási hullámvasút Szerbiában

               MKI-tanulmányok   5



hanem kizárólag saját magát”, s egyúttal közölte, hogy az új kormány és az új parlament 
azonnal semmisnek tekinti majd azt, mivel az „alkotmányellenes és államellenes csele-
kedet volt, és így törvénytelen és teljesen illegális”.14 A DSS szóvivője még keményebben 
fogalmazott: „Tadić azt ír alá Solanának, amit akar, de ez az aláírás csak Tadićot, Čanakot 
és a G17-et kötelezi. Megvetéssel utasítjuk el azt a Júdás-pecsétet, amit Tadić helyezett el 
a Solana-féle papíron. Szerbiát nem fogja Solana, a NATO-paktum és ezek kiszolgálói, 
Tadić, Čanak és Dinkić irányítani.”15

Az SAA aláírása után készített egyik közvélemény-kutatás szerint a megkérdezettek 
53 százaléka támogatta az egyezmény aláírását, 37 százalékuk pedig úgy vélte, hogy ez 
Koszovó függetlenségének indirekt elismerését jelenti.16

A válAsztás eredményei

A 2008. május 11-én megtartott választásokon a 6.749.688 választásra jogosult 
59,69%-a, 4.029.249 választópolgár járult az urnák elé. A választás végered-
ményét az alábbi táblázat mutatja.17

A párt neve A leadott szavazatok A szavazatok aránya Mandátumok száma

ZES koalíció 1.590.200  38,40% 102

Szerb Radikális Párt 1.219.436  29,45%     78

DSS és NS koalíció*    480.987  11,61%  30

SPS–PUPS–JS koalíció**    313.896    7,58%   20

Liberális Demokrata Párt    216.902    5,24%   13

Magyar Koalíció***      74.874    1,81%    4

Bosnyák Lista***        8.148    0,92%    2

Preševói albánok koalíciója***       16.801    0,41%    1

*      Szerbia Demokratikus Pártja és az Új Szerbia.
**    Szerbia Szocialista Pártja, Szerbia Egyesült Nyugdíjasainak Pártja és az Egységes Szerbia.
*** A kisebbségi pártoknak nem kellett elérniük az 5 százalékos parlamenti küszöböt.

A 2007-ben megtartott választásokhoz képest a nacionalista oldal kevesebb, a má-
sik pedig több szavazatot kapott, a végeredmény értékelése azonban ennek ellenére nem 

14 N. Dušanić: „Koštunica: Poništićemo potpisivanje SSP”, http://www.nezavisne.com/vijesti.
php?vijest=22894&meni=12, 2008. április 29.

15 „Potpuni raskol oko SSP-a”, http://www.b92.net/info/vesti/index.
php?yyyy=2008&mm=04&dd=29&nav_id=296239, 2008. április 29.

16 „SM: Većina građana za SSP”, http://www.b92.net/info/vesti/index.
php?yyyy=2008&mm=05&dd=05&nav_id=297112&nav_category=11, 2008. május 5.

17 „Izbori 2008”, http://www.vreme.com/cms/view.php?id=634248; „STODVADESETOSMA SEDNICA 
REPUBLIČKE IZBORNE KOMISIJE”, http://www.rik.parlament.sr.gov.yu/latinica/sednice_frames.
htm, 2008. május 20.
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volt magától értetődő. Számos európai, illetve uniós politikus úgy vélte, hogy az Európa-
szimpatizáns pártok győzelmet arattak.18 Hasonlóképpen értékelték a helyzetet a volt ju-
goszláv köztársaságok vezető politikusai is.19 Tadić és Koštunica között azonban szó-
párbaj kezdődött arról, hogy valójában ki a győztes, és ki lesz képes kormányt alakítani. 
Tadić, aki azt állította, hogy informális tárgyalásokat folytat a szocialistákkal, úgy vélte, 
hogy a szavazók „nagy többségükben az európai perspektívájú, erős és stabil Szerbiára 
szavaztak, nem pedig az elszigetelődést választó kormányra, amelyet látszólag Koštunica 
vezetne, tényleges vezetője azonban Vojislav Šešelj lenne”.20 Koštunica, aki nyilván meg 
volt győződve arról, hogy a nacionalista oldal egységes, tehát hogy a Szocialista Párt őket 
támogatja majd (a három pártnak pedig együtt bőven elégséges szavazata van a kormány-
alakításhoz), arra figyelmeztette Tadićot, hogy 102 mandátum nem elég a kormány meg-
alakításához. Ahhoz ugyanis a 250 tagú parlamentben legalább 126 mandátum kell: „Ha 
Szerbia Demokratikus Pártja és az Új Szerbia biztosítja a 126 küldöttből álló többséget, 
akkor mi adjuk a kormányt, ha a Demokrata Párt biztosítja ezt, akkor ők adják. Az összes 
többi csak üres és értelmetlen fecsegés” – mondta.21

kormányAlAkítási huzAvonák

Annak érdekében, hogy ezt a vitát megértsük, érdemes kissé jobban szemügyre 
venni a Szocialista Pártot és a körülötte alakuló eseményeket, hiszen az már a 
választás napján világos volt, hogy kulcsszerepet fog játszani abban, melyik oldal 

lesz képes kormányt alakítani. A Liberális Demokrata Párt szemében az SPS, Slobodan 
Milošević egykori pártja semmit sem változott; igaz, nem zárták ki a változás lehetőségét 
sem.22 A liberálisok kedvezőtlen álláspontját látszik alátámasztani a következő tény: a 
szocialisták 2006 végén elfogadott és ma is érvényben lévő programja szerint a párt érté-
kei azonosak az 1992-ben, tehát Milošević idején elfogadottakkal.23 Ez az értékazonosság 
derült ki 2008. június 28-án is, amikor a Milošević 1989 és 2000 közötti beszédeit tartal-
mazó könyv bemutatóján megjelent „Slavica Đukić Dejanović, a szerb parlament újonnan 
megválasztott szocialista elnöke és az új koalíciós kormány egyes szocialista tagjai.”24 
Koštunica említett bizakodását is jó néhány dolog indokolta. Először is az, hogy Koszovó 

18 „Solana: EU želi čvrstu vladu”, http://www.b92.net/info/vesti/index.
php?yyyy=2008&mm=05&dd=13&nav_category=418&nav_id=298364, 2008. május 13.

19 „Reakcije u regionu na izbore”, http://www.b92.net/info/izbori2008/parlamentarni.php?nav_id=298088, 
2008. május 12.

20 „Koštunica kažnjava Srbiju”, http://www.glassrpske.com/vijest/8/srbija/7858/lat/Kostunica-kaznjava-
Srbiju.html, 2009. május 16.

21 „Koštunica: Vladu pravi ko obezbedi većinu od 126 poslanika”, http://www.blic.co.yu/politika.
php?id=41974, 2008. május 17.

22 „Nek nam Tadić pokaže evropskog Dačića”, http://www.ldp.org.yu/info/news.jsp?id=1309, 2008. júni-
us 13.

23 „ПРОГРАМСКА ДЕКЛАРАЦИЈА СЕДМОГ КОНГРЕСА СОЦИЈАЛИСТИЧКЕ ПАРТИЈЕ 
СРБИЈЕ”, http://www.sps.org.yu/cms/index.php?option=com_content&task=blogsection&id=
5&Itemid=77.

24 „Könyvbemutató: Milošević beszédeinek gyűjteménye”, http://www.vajdasagma.info/universal.
php?rovat=cikk&ar=szerbia&id=9577, 2008. június 28.
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és az EU – ezzel összefüggő – ügyében a szocialisták mindig vele és a radikálisokkal, 
nem pedig az Európa-szimpatizánsokkal értettek egyet.25 Másodszor az, hogy tavasszal, 
amikor a DS egyes politikusai bejelentették, hogy a szocialisták elfogadható partnerek 
lennének, ha megváltoztatnák a politikájukat, a párt vezetője, Ivica Dačić elutasítóan re-
agált. Közölte, nem látnak okot a változtatásra, s azt is leszögezte, hogy nem kívánnak 
olyan koalícióban részt venni, amelynek tagja a Vajdasági Szociáldemokrata Liga illetve 
a Szerb Megújhodási Mozgalom, márpedig ez a két párt fontos része volt a már említett 
ZES koalíciónak. Kijelentette, hogy ők Koštunica pártjával kívánnak kormánykoalíci-
ót létrehozni, és az EU elvárásaival a leghatározottabban szembeszegülve azt mondta, 
hogy abszolút ellenzik, hogy bármelyik szerb állampolgárt átadják a Hágai Nemzetközi 
Törvényszéknek.26 Harmadszor, hogy az EU-csatlakozás kérdésében ugyanolyan két-
színűen viselkedtek, mint a miniszterelnök. A Koszovó-diskurzusban azt hangoztatták, 
hogy Szerbia csak a területének részét képező Koszovóval együtt lehet az EU tagja; a párt 
értékeiről szólva viszont megemlítették ugyan a szociális igazságosság elvét, a társadalom 
különböző rétegeinek védelmét, hogy biztosítani kell a gazdaság fejlesztését, az új mun-
kahelyek teremtését és a befektetéseket, de az EU-csatlakozásról és az európai értékekről 
nem beszéltek.27

Ugyanakkor Tadić reményei sem voltak megalapozatlanok. Mielőtt erre rátérnék, arra 
hívom fel a figyelmet, hogy Tadić áprilisban így vélekedett: „Oroszországnak is érdeke, 
hogy Szerbia bekerüljön az Európai Unióba, mert Szerbián keresztül kívánja a gázt és az 
olajat az EU-ba szállítani.”28 A választások napján orosz forrásokra hivatkozva különféle 
hírek jelentek meg arról, hogy milyen koalíciót támogatna a moszkvai vezetés. Ezek között 
szerepelt az, hogy Tadić és Koštunica pártjának koalícióját várják, illetve, hogy egy magas 
rangú orosz diplomata szerint: „Oroszország érdeke a haladó, európai Szerbia. Nekünk 
olyan szövetséges kell, akinek erősek a pozíciói az EU-ban, nem pedig olyan ország, ame-
lyik állandó összeütközésben áll a világgal.”29 Van olyan elemző is, aki azt állította, hogy 
Szergej Lavrov orosz külügyminiszter maga is többször kijelentette, hogy Szerbia Európa 
része és az EU-ban van a helye. Az elemző szerint számos európai és amerikai cégnek 
megéri, hogy az országon keresztül jusson be az orosz piacra, míg az orosz cégek a maj-
dani EU-tag Szerbián keresztül kívánnak megjelenni az EU-piacon.30 Ezek a vélemények 
Tadićék helyzetét erősítették, Koštunicáét gyengítették, s meglehet, hogy Tadić ezekre is 
gondolt, amikor a választás másnapján kijelentette, hogy a Szerb Demokrata Párt elnöke, 

25 „Tovább erősödnek az EU-ellenes szerb nézetek”, http://umsz.manna.ro/aktualis/tovabb_erosodnek_
az_eu_ellenes_szerb_nezetek_2008_03_06.html, 2008. június 28.; „НИКО НЕМА ОВЛАШЋЕЊЕ 
ДА ПОТПИШЕ ССП”, http://www.sps.org.yu/cms/index.php?option=com_content&task=view&id=
351&Itemid=2, 2008. április. 29.

26 „Dačić: Ni nakon izbora ne sa DS”, http://www.b92.net/info/vesti/index.
php?yyyy=2008&mm=04&dd=01&nav_id=291818&nav_category=418, 2008. április 1.

27 „КОНФЕРЕНЦИЈА ЗА ШТАМПУ”, http://www.sps.org.yu/cms/index.php?option=com_content&task=
view&id=263&Itemid=75, 2008. március 23.

28 „SSP privlači i ruski kapital”, http://www.nezavisne.com/vijesti.php?vijest=22190&meni=12, 2008. 
április 13.

29 M. Dobromirović: „OD PUTINA ZAVISI?!”, http://www.pressonline.co.rs/vest.
jsp?id=36247&sectionId=37, 2008. május 11.

30 Nenad Dimitrijević: „Rusiji odgovara Srbija u Evropskoj uniji”, http://www.blic.co.yu/politika.
php?id=41108, 2008. május 11.
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Vojislav Koštunica jelenlegi miniszterelnök nem lesz az az új kormányban, de lehet vele 
tárgyalni. Igaz, azt is hozzátette, hogy a többi koalíció illetve párt vezetőjével is hajlandó 
megbeszéléseket folytatni.31 A későbbiek miatt már itt felhívom a figyelmet arra, hogy a 
szocialisták vezetője, Dačić május 16-án Moszkvában találkozott Szergej Mironovval, 
az Orosz Föderáció Tanácsának, azaz a felsőháznak az elnökével. „A Mironovval történő 
találkozást már sokkal korábban megbeszéltük, azt nem szabad tehát kapcsolatba hozni 
a mostani kormányalakítási tárgyalásokkal. A Szocialista Párt komoly párt, mi nem me-
gyünk külföldre semmiféle tanácsért sem” – hangsúlyozta Dačić.32

A rendkívül rugalmatlan Koštunicával ellentétben – aki már a választások másnapján 
kijelentette, hogy Tadić és az ő pártja között áthidalhatatlan ellentétek vannak33 – a szo-
cialisták által vezetett pártkoalíció, annak ellenére, hogy a lehetséges kormánykoalíciót 
illetően belülről megosztott volt, rendkívül rugalmasan és ügyesen tárgyalt egyidejűleg 
mind a két oldallal. A tárgyalások folyamán a szocialisták lényegében versenyeztették a 
két ellentétes felet, s egyre magasabbra srófolták a koalícióba való belépés árát. A belg-
rádi elemzők már május közepén úgy vélték, végül mégis az uniós csatlakozást szor-
galmazó Tadić fémjelezte DS mellett kötnek ki, „mert csak így nyerhetnek felmentést 
háborús vétkeik alól, és csak a Demokrata Párt segítségével juthatnak be a Szocialista 
Internacionáléba. [A DS 2008. július 4-én lett a Szocialista Internacionálé teljes jogú 
tagja.34] A másik táborral való egyezkedés állítólag csak a konzervatív tagság megtévesz-
tését szolgálja”.35

A szociAlistA Párt euróPAi fordulAtA

A szocialisták egyik választási szövetségese, az Egységes Szerbia (amelynek elvei 
sok szempontból Tadićékéhoz hasonlítanak)36 már közvetlenül a választások 
után egyre erőteljesebben hangsúlyozta az európai integráció fontosságát,37 majd 

közölte, csak akkor írja alá a koalíciós szerződést, ha biztosítják arról, hogy a már aláírt 
SAA-t a parlament ratifikálja majd. Erre viszont Koštunicáék nem voltak hajlandók.38 

31 „TADIĆ: Odmah u razgovore o vladi”, http://www.danas.co.yu/20080512/dogadjajdana1.html#6.
32 Branko Vlahović: „Dačić: Nismo išli po savete u Moskvu”, http://www.novosti.rs/code/navigate.

php?Id=1&status=jedna&vest=121284&datum=2008-05-16, 2008. május 16.; „A múlt és a jövő 
között. A szocialisták választása meghatározhatja pártjuk jövőjét”, http://archiv.magyarszo.com/
arhiva/2008/05/17/main.php?l=b4.htm.

33 „Politike DS-a i DSS-a direktno suprotstavljene”, http://www.danas.co.yu/20080512/dogadjajdana1.
html#6.

34 „DS punopravni član Internacionale”, http://www.b92.net/info/vesti/index.
php?yyyy=2008&mm=07&dd=04&nav_id=306957, 2008. július 4.

35 „Összefogtak a szerbiai nacionalisták”, http://www.magyarhirlap.hu/cikk.php?cikk=147195, 2008. 
május 15.

36 „У ЈЕДИНСТВЕНОЈ СРБИЈИ ОДРЖАНА КОНФЕРЕНЦИЈА ЗА НОВИНАРЕ”, http://www.
jedinstvenasrbija.org.rs/KV/KompletnaVest.aspx?IDVesti=106&BrSl=2, 2008. május 12.

37 M. B.–P. V.: „Ključ je kod Dačića”, http://www.novosti.rs/code/navigate.php?Id=1&status=jedna&vest=
121065&datum=2008-05-12, 2008. május 12.

38 Máriás Leonárd: „Remegő patrióták és hezitáló szocialisták: elhúzódó koalíciós játszmák Szerbiában”, 
http://www.hirszerzo.hu/cikkr.remego_patriotak_es_hezitalo_szocialistak_elhuzodo_koalicios_
jatszmak_szerbiaban_.67431.html, 2008. május 27.
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De legalább ilyen fontos, hogy az SPS négy nappal Dačić említett moszkvai tárgyalásai 
után kijelentette, nem támogatja az SAA megsemmisítését.39 A radikálisok június 17-én 
felismerték, hogy igen kicsi az esély a szocialistákkal való megállapodásra.40 Június 21-én 
már kiderült, hogy Tadić és Dačić egyetértésre jutottak abban, milyen elvi alapokon 
nyugszik majd a koalíciós kormány. Dačić tolmácsolásában ezek az elvek a következők: a 
nemzeti érdekek védelme, következetes politika Koszovó megőrzése érdekében, a boszniai 
Szerb Köztársaság és a daytoni egyezmény védelme, az európai integráció, a gazdasági 
fejlődés, a korrupció és a bűnözés elleni harc, a szociális igazságosság.41 Ettől kezdve az 
európai irányultságú pártok és az SPS között már csak a kormányalakítás részleteiről 
kellett megegyezni. Minden jel szerint ezt a folyamatot kívánta támogatni az EU, hiszen 
június közepén Rupel azt mondta, hogy „Szerbiának nem kell elismernie Kosovót ahhoz, 
hogy az Európai Unió tagja legyen. Ezt senki sem kéri tőle.”42

A kicsit több mint egy hónapig tartó alkudozási folyamatban természetesen mind a 
demokraták, mind a szocialisták engedtek a másiknak. Az engedmények közé tartozott, 
hogy kissé átformálták korábbi retorikájukat. Az első lépést talán a szocialisták tették 
meg, hiszen a nacionalistákkal folytatott első koalíciós tárgyaláson már az európai integ-
rációt is a fontos koalíciós elvek között emlegették.43 Meglehet persze, hogy akkor még 
abban bíztak, Koštunicáékat rá lehet venni egy európai irányultságú koalíció létrehozá-
sára. Tadić pedig május végén azt hangoztatta, hogy Szerbiának nem nacionalista vagy 
proeurópai, hanem szociálisan felelős kormányra van szüksége, ami nyilvánvaló gesztus 
volt a szocialisták felé, és Tadić ezt nem is titkolta.44 Ennek az engedményes folyamatnak 
egyik látványos eleme volt a belgrádi önkormányzat körüli huzavona. Május végén az 
SRS, a DSS, illetve a szocialisták által vezetett szövetség megegyezett abban, hogy koalí-
cióban fogják irányítani a belgrádi önkormányzatot.45 Bár a szocialisták és a radikálisok 
között már két nap múlva éles vita bontakozott ki a múlt értékeléséről,46 a szocialisták 
még június 19-én is azt nyilatkozták, hogy a belgrádi koalíció szilárd.47 Amikor azonban a 
szocialisták és Tadićék megállapodtak a közös kormány megalakításáról, felmerült, hogy 
célszerű lenne, ha Belgrádot is a kormányéval azonos színű koalíció irányítaná. Ezt az 

39 „СПС-у СУ ПОТРЕБНЕ ГАРАНЦИЈЕ”, http://www.sps.org.yu/cms/index.php?option=com_
content&task=view&id=398&Itemid=2, 2008. május 20.

40 „Ilić: Minorne šanse za vladu sa SPS”, http://www.b92.net/info/vesti/index.
php?yyyy=2008&mm=06&dd=17&nav_category=11&nav_id=304100, 2008. június 17.

41 „DS i SPS o principima”, http://www.b92.net/info/vesti/index.php?nav_category=11&dd=21&mm=
6&yyyy=2008, 2008. június 21.

42 „Szerbiának nem kell elismernie Kosovo függetlenségét ahhoz, hogy az Európai Unió tagjává váljon”, 
http://vojvodinaportal.com/hu/belfoldi_hirek20080617_2, 2008, június 17.

43 „ПРВИ ПРЕГОВОРИ О ФОРМИРАЊУ ВЛАДЕ”, http://www.sps.org.yu/cms/index.
php?option=com_content&task=view&id=389&Itemid=2; 2008. május 14.

44 „Tadić za socijalno odgovornu vladu”, http://www.b92.net/info/vesti/index.
php?yyyy=2008&mm=05&dd=28&nav_id=300801&nav_category=418; 2008. május 28.

45 „Koalicioni sporazum o Beogradu”, http://www.b92.net/info/vesti/index.
php?yyyy=2008&mm=05&dd=28&nav_category=418&nav_id=300740, 2008. május 28.

46 „SRS–SPS: Kada je oslobođen Beograd”, http://www.b92.net/info/vesti/index.
php?yyyy=2008&mm=05&dd=31&nav_id=301369&nav_category=418, 2008. május 31.

47 „КОАЛИЦИЈА У БЕОГРАДУ ЧВРСТА”, http://www.sps.org.yu/cms/index.php?option=com_
content&task=view&id=428&Itemid=2, 2008. június 18.
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elképzelést egyes szocialista politikusok is osztották. Ehhez azonban arra volt szükség, 
hogy a szocialistákkal éles ellentétben álló liberálisok hajlandók legyenek kívülről támo-
gatni a kisebbségi városvezetést, a szocialisták pedig vállalják, hogy felmondják a másik 
oldallal már megkötött megállapodást. Némi vita után, amelyben a szocialisták szerették 
volna elérni, hogy legalább Koštunicáékat benne lehessen tartani a belgrádi önkormány-
zati koalícióban (akik viszont erre nem voltak hajlandók),48 július 3-án körvonalazódott 
a két pártkoalíció vezetője közötti megállapodás a belgrádi koalícióról is. Mivel a szocia-
listák és a liberálisok nem hajlandók egymással együttműködni, a DS külön-külön meg-
kötendő koalíciós megállapodást kínált fel mindkét partnerének. A szocialisták korábbi 
partnereikkel akkor mondják fel a már megkötött megállapodást, amikor a köztársasági 
szinten valóban létrejön az ún. proeurópai erők és a szocialisták vezette pártkoalíció kö-
zötti kormánykoalíció.49

A legnagyobb eredmény pedig az volt, hogy a korábban egymás igen kemény ellen-
felének számító két párt kölcsönösen partnernek, legitimnek tekintette a másikat. Sőt, 
június végén a szocialisták vezetője bejelentette, hogy „a pártja köré tömörülő szövetség 
a jövő héten nemcsak a majdani kormány munkájáról szóló megállapodást, hanem politi-
kai megbékélésről szóló nyilatkozatot is aláír a Demokrata Párttal”.50 A két oldal közötti 
megbékélés azonban nem teljes. A liberálisok, akik a szocialistákkal való éles ellentétük 
miatt nem részei a koalíciónak, de az európai integráció érdekében kívülről támogatják 
a kormányt, máris igen éles szavakkal támadták azt, hogy a kompromisszum részeként 
a szocialisták kapták a parlament elnöki tisztet. Nem csupán azt kifogásolták, hogy ezt a 
rendkívül fontos posztot az a párt kapta meg, amelyik még nem számolt el múltjának elfo-
gadhatatlan részével, de azt is, hogy a tisztséget olyan személy fogja betölteni, aki felelős 
volt azért, hogy 1996-ban a szocialisták meghamisították a választási eredményeket.51

Az új kormány biztató rövid távú elképzelései arra utalnak, hogy az új koalíció a stabi-
litás és a nem feltétlenül kedvező változások különös keverékét jelenti. Az euoratlanti in-
tegráció szempontjából az SPS megváltozott magatartásán kívül fontos, hogy a külügyet 
és a honvédelmet az új kormányban is az ezeket eddig irányító két, az integráció iránt 
elkötelezett miniszter felügyeli majd. Az új parlament első feladatai közé sorolták az SAA 
ratifikációját, a Szerbia és az USA közötti, illetve a Koszovót elismerő országokhoz fűző-
dő megromlott kapcsolatok rendezését. Nagy kérdés, hogy miképpen működik majd ez a 
koalíció a vitás ügyekben. E téren mindenekelőtt a Hágával való együttműködést, illetve 
az e kérdésben illetékes rendőrség hatáskörébe tarozó problémákat emelem ki, hiszen a 
rendőrség az SPS felügyelete alá kerül. Az aggodalmakat erősítheti, hogy az említett rö-
vid távú elképzelés nem szól a Hágával való együttműködés szükségességéről.

48 „Šta će biti s beogradskom vlašću”, http://www.b92.net/info/vesti/index.
php?yyyy=2008&mm=06&dd=23&nav_id=305194&nav_category=11, 2008. június 23.

49 „Potvrda Dogovora odmah po izboru Vlade Dačić Tadiću garantovao vlast u Beogradu”, http://www.
blic.co.yu/politika.php?id=47805, 2008. július 3.

50 „A szocialisták politikai megbékélése a demokratákkal”, http://www.vajdasagma.info/universal.php?
rovat=cikk&ar=szerbia&id=9579, 2008. június 29.

51 „Transkript govora u Skupštini Srbije, Čedomir Jovanović.LDP protiv izbora Slavice Đukić-
Dejanović”, http://www.ldp.org.yu/info/news.jsp?id=1323, 2008. június 25.
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