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Bevezetés

Ez az elemzés a 2008. szeptember 28-án lezajlott belorusz parlamenti választások 
előzményeit, lefolyását és lehetséges következményeit kívánja mérlegelni. Fő tézise, 
hogy noha kétségtelenül a mostani volt az elmúlt tizenhárom év legdemokratiku-

sabban lebonyolított választása Belaruszban, ettől a rezsim alapvetően antidemokratikus 
jellegében nem történt változás – ebből adódóan tehát a rendszer esetleges átalakulásával 
kapcsolatos remények is még erősen korainak tekinthetők. Sokkal valószínűbb, hogy a 
Lukasenko1-rendszer a továbbiakban is folytatja majd az elmúlt két esztendőben megis-
mert, Oroszország és Európa közti egyensúlyozásra törekvő politikáját.

A törvényhozás összetétele és jogosítványAi

A belorusz parlament kétkamarás. Az alsóház, a Képviselők Háza száztíz fős, tag-
jait általános, egyenlő, közvetlen, titkos szavazás útján választják, mandátumuk 
négy évre szól. A felsőház, a Köztársaság Tanácsa a területi képviselet elvén 

szerveződik. Nyolc–nyolc képviselőt delegál mind a hat oblaszty és külön Minszk városa 
is, akiket titkos szavazással választanak meg. További nyolc főt az elnök jelöl ki, így a 
Köztársaság Tanácsa összesen hatvannégy képviselőből áll.

Az alsóház szeptember 28-a előtti összetétele hűen tükrözte a belorusz politikai rendszer 
sajátosságait. A száztíz képviselőből mindössze tizenkettőt delegáltak pártok, a többiek 
pártoktól függetlenül nyertek mandátumot. Ők különféle munkahelyi és szakszervezetek, 
helyi egyesületek, összességében tehát a rendszerhű „civil” társadalom képviseletében 
kerültek a parlamentbe.

A pártok révén bejutottak közül nyolcat delegált a Lukasenko elnökhöz hű Belarusz 
Kommunista Párt2 és hármat az ugyancsak kormánypárti Agrárpárt. A pártelnök sze-
mélyében egyetlen képviselő került be a – leginkább „őfelsége ellenzékeként” jel-
lemezhető – Liberális Demokrata Pártból. A szervezet vezetője, Szergej Gajdukevics 
ellenzékiségének mértékét leginkább talán az mutatja, hogy noha 2001-ben és 2006-ban 
is Lukasenko „kihívójaként” indult az elnökválasztáson, ennek ellenére – vagy talán épp 
ezért – közel egy évig ő volt a belorusz kormány Európai Unióhoz delegált főképviselője.

Az alsóház jogosítványai közé tartozik a miniszterelnök kinevezése, a törvények elfo-
gadása vagy az esetleges bizalmatlansági szavazás, az alkotmány módosítása, valamint 
javaslatokat tehet a kül- és belpolitika alakítására. A felsőház legfontosabb joga, hogy 
jóváhagyja vagy elutasítja az alsóház által elfogadott törvényeket, megszavazza a kor-
mány által kinevezett állami vezetőket, szükség esetén pedig az elnök elmozdításáról is 
szavazhat.

1 A cikkben előforduló fehérorosz nevek – az eredeti kiejtés megőrzésére törekedve – az orosz nevekre 
vonatkozó szabályok szerint kerültek átírásra.

2 Emellett létezik egy másik belorusz kommunista párt, a Szergej Kaljakin által vezetett Belorusz 
Kommunisták Pártja, amely viszont az ellenzéki egységfront tagja. Bővebben l. később.
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Elvileg akár az alsó-, akár a felsőház megvétózhat bármilyen törvényjavaslatot, ameny-
nyiben az ellentétes a köztársaság alkotmányával. Valójában azonban az elnöktől függő 
parlament sem ilyen vétót, sem semmiféle impeachment-eljárást nem kezdeményezett 
soha – mivel tagjai hosszú idő óta kizárólag az elnökhöz hű politikai elitből kerülnek 
ki, ez különösebben nem is tekinthető meglepőnek. Az alsóház a rendszerváltás előttről 
ismert módon, évente két, viszonylag rövid ülésszakot tart, a köztes időben a parlament 
általános felhatalmazása alapján a kormány vezeti az országot.

További sajátossága a belorusz politikai rendszernek, hogy az elnöki rendeletek erő-
sebb hatályúak, mint a parlament által elfogadott törvények, így gyakorlatilag rendeleti 
jellegű kormányzás folyik, amelynek időnkénti bakugrásait a törvényhozás változó siker-
rel igyekszik követni.

Az ellenzék megosztottságA

A belorusz ellenzék korántsem tekinthető homogénnek. Noha a rendszerrel szem-
benálló fő politikai pártok és szervezetek az Egyesült Demokratikus Erők (a 
továbbiakban OGySz, az Objegyinyonnije Gyemokratyicsesszkije Szili rövidítés-

ből) néven egységfrontba tömörülnek, az azonban csak nevében egységes. A szervezetet 
alkotó négy nagy párt céljai, általános értékei és az általuk követett módszerek között 
komoly eltérések vannak, nem is beszélve a vezetők közti személyes ellentétekről.

A Belarusz Nemzeti Front (BNF) már a Szovjetunió felbomlása előtt is a nemzeti ér-
zelmű ellenzék fóruma volt. Jelenlegi vezetője az eredetileg író-tanár Lavon Barcsevszki; 
a korábbi pártelnök, Vincsuk Vjacsorka a párt nemzetközi kapcsolatainak irányításáért 
felelős.

Ugyancsak jelentős ellenzéki erőnek számít az Egyesült Polgári Párt, amelyet Anatolij 
Lebegyko vezet. Közte és a 2006-os választáson Lukasenko ellen induló, Szaharov-díjjal 
kitüntetett Alekszandr Milinkievics között erős személyes ellentétek feszülnek azóta, 
hogy az OGySz 2005. novemberi kongresszusán néhány szavazattal bár, de Milinkievics 
nyert Lebegykóval szemben, így ő lehetett az ellenzék egységesen támogatott elnökje-
löltje. Az OGySz 2007. májusi kongresszusán Lebegyko elérte Milinkievics leváltását és 
a szervezet vezetésének átalakítását. Létrehozták a Politikai Tanácsot, amelyet négytagú 
Elnökség (Praesidium) vezet, tagjai a pártok akkori vezetői lettek, akik az elnöki tisztet 
hathónapos váltásban töltik be. Milinkievics nem fogadta el számára felajánlott ötödik 
helyet a Praesidiumban, hanem kilépett a szervezetből és megalakította saját, „A szabad-
ságért!” (Za Szvabodu!) elnevezésű mozgalmát.

Nem egységes a Belarusz Szociáldemokrata Párt vezetése sem. A párt korábbi elnökét 
és emblematikus figuráját, Alekszander Kazulint a 2006-os elnökválasztást követően öt 
és fél éves börtönbüntetésre ítélték. Szabadon bocsátása kulcseleme volt a Lukasenko-
rendszerrel szemben támasztott európai uniós és amerikai követeléseknek. A tavasszal 
született informális megállapodás dacára – figyelemreméltó taktikai érzékkel – csak au-
gusztus 16-án helyezték szabadlábra – miután a párt, hivatkozva Kazulin börtönbünte-
tésére, augusztus 3-án az addigi alelnök, Ljavkovics személyében új elnököt választott. 
Kazulin árulásként értékelte a történteket.
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Az OGySz negyedik nagy pártja a Szergej Kaljakin által vezetett Belorusz Kommunisták 
Pártja, amely a legszemléletesebb példája a belorusz politikai ellenzék differenciáltsá-
gának: dacára, hogy ellenzi a Lukasenko által követett irányvonalat, programja és mű-
ködése alapján korántsem nevezhető nyugati orientáltságú, demokratikus szervezetnek. 
A pártot nemcsak politikai ellenfelei, de a független elemzők többsége is az orosz érdekek 
képviselőjének tekinti, többek között mivel támogatná az Oroszország és Belarusz közti 
integráció szorosabbra vonását is.

Az ellentéteket tovább súlyosbították a parlamenti választásokon való részvétellel kap-
csolatos belső viták. Sokan ugyanis azon az állásponton voltak, hogy a választások egé-
szét bojkottálni kellene. Végül, nem kis részben az EU és Belarusz közti kapcsolatok nyár 
végi megélénkülésének hatására, minden nagyobb ellenzéki párt és szervezet a részvétel 
mellett döntött. Az egyetlen markáns kivételt Milinkievics „Za Szvabodu!” mozgalma 
jelentette, amely formálisan nem állított jelölteket, de a tagokra bízta, részt vesznek-e a 
választáson.

Összességében véve, a belorusz ellenzék talán még sosem volt annyira megosztott, 
mint a szeptember 28-i parlamenti választások előtt. Ennek ellenére több mint kilencven 
jelöltjük indult, akik közül a Központi Választási Bizottság végül hetvenhat jelentkezését 
minősítette szabályosnak, így ők kerülhettek rá a szavazólapokra.

Az ellenzék legfőbb gyengeségét a megosztottság mellett a lakosság általános kiábrán-
dultsága jelenti. Sokkal többen vannak azok, akik nem szimpatizálnak a rendszerrel, mint 
akik tevőlegesen is hajlandóak az ellenzéki erők támogatására. A 2006-os elnökválasztási 
vereség és az OGySz-en belüli hatalmi harcok sok embernek vették el a részvételi kedvét, 
a demokratikus pártok támogatottsága és taglétszáma egyaránt alacsony. Egyetlen kivételt 
talán a Milinkievics-féle mozgalom jelent, amely viszont egyelőre nem szándékozik formá-
lis szervezeti formát ölteni, így értelemszerűen nem indulhatott el a választásokon sem.

A válAsztásrA vAló felkészülés és A kAmpány

A 2008-as parlamenti választás legsajátosabb eleme a kampány és annak lebonyo-
lítása volt. A korábbiaknál enyhébb volt ugyan az ellenzéki sajtóval szemben a 
fellépés, ám leginkább csak azért, mert a mérvadó lapok többségét már korábban 

bezárták, felszámolták, vagy arra kényszerítették, hogy külföldi nyomdát vegyen igénybe. 
Erre kényszerült például a nemzeti érzelmű Nasa Nyiva, de a kommunista irányultságú 
Továris című lap is. Ráadásul Belaruszban a lapterjesztés állami monopólium – azaz egy 
sajtótermék ellehetetlenítéséhez nem szükséges a nagy médiavisszhangot kiváltó betiltá-
sa, elég, ha a rezsim a terjesztését akadályozza meg.

Az írott sajtó feletti ellenőrzésnél is erősebb a kormányzat túlsúlya a televízió és 
rádióadások tekintetében. Ezen a téren gyakorlatilag teljes a monopóliuma. A nyugati 
pénzből finanszírozott különféle, alternatív nyilvánosságot biztosítani próbáló rádióadások 
hallgatottsága alacsony, ráadásul az ország nem is minden részén lehet fogni. A lengyel 
kezdeményezésű, műholdról sugárzott BelSAT televízió adását pedig adminisztratív 
eszközökkel – a magánkézben lévő műholdvevők kötelező hatósági felülvizsgálatának 
útján – blokkolják.
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Ilyen körülmények között a demokratikus ellenzék a választási kampány során nem 
jutott érdemben országos médiafelülethez. A lakosság tehát nem ismerhette meg a nem 
kormánypárti jelöltek programját, elképzeléseit egyszerűen azért, mert azok nem kaptak 
teret a kifejtésre. Az országos hírcsatornákon sugárzott választási műsorok döntően a jogi 
szabályozással és a technikai részletekkel foglalkoztak, nem pedig a jelöltekkel, az őket 
állító szervezetekkel és azok programjaival.

Az egyetlen médiafelület, ahol nem érvényesült a kormányzati túlsúly, az internet volt. 
A belorusz lakosság körében dinamikusan nő az internethasználók aránya, a világháló 
jelenti a másként gondolkodó fiatalok fő információ-megosztási és közösségszervező fó-
rumát. A rezsim már több kísérletet is tett a szabad internetfelhasználás korlátozására, 
illetve a tartalom szűrésére, eddig inkább kevesebb, mint több sikerrel. Változást azok a 
nagy nemzetközi médiavisszhangot kiváltó, tavasszal bevezetett jogszabályok jelentenek, 
amelyek nem technikai, hanem adminisztratív úton szándékoznak korlátozni a világháló 
használatát, nem az egyes weblapok használhatatlanná tételére, blokkolására törekedve, 
hanem azok látogatóit és szerkesztőit büntetve.

A demokratikus ellenzék a kedvezőtlen körülmények ellenére számos körzetben aktív, 
látványos kampányt tudott folytatni. Ebben meghatározó szerepet játszott a Nyugatról 
kapott anyagi, technikai és tudásbéli támogatás.

A válAsztás leBonyolításA

A választáson összesen 263 jelölt szállt versenybe a 110 parlamenti helyért. Ha ebből 
levonjuk a demokratikus ellenzék 76 jelöltjét, látható, hogy bár a pluralitás – leg-
alább formálisan – mindenütt biztosított volt, legalább 34 olyan körzet volt, ahol 

csak rendszerpárti indulók közül lehetett választani.
A lakosság összesen 6523 szavazókörzetben adhatta le voksát. A korábbi választások-

hoz hasonlóan, ezúttal is lehetőség volt a kijelölt napnál korábban, már szeptember 23-a, 
keddtől leadni a szavazatokat. Ez a gyakorlat különösen aggályos a választások tiszta-
sága szempontjából, hiszen a választás hivatalos napjáig a szavazóhelyiségek és -urnák 
megfelelő őrizete és ellenőrzése nem volt biztosított. A nyugati nemzetközi megfigyelők 
többsége, a rövid távú választási megfigyelők pedig csak szerdán-csütörtökön érkeztek az 
országba.

Az EBESZ mellett számos megfigyelőt küldtek az EU egyes tagállamai is, így ösz-
szesen mintegy 400 nyugati delegált vett részt a választáson. Ezt jóval meghaladta a 
FÁK, az orosz Duma, illetve a Belarusz és Oroszország között fennálló Uniós Állam 
Interparlamentáris Közgyűlése által küldöttek száma, akik összesen körülbelül hatszázan 
voltak.

A hivatalos adatok szerint a választáson a jogosultak mintegy 75%-a adta le szavaza-
tát, és a részvételi arány egyetlen körzetben sem volt alacsonyabb 50%-nál, a belorusz 
szabályozás szerinti érvényességi határnál. Ám az ellenzéki és független megfigyelők és 
szakértők ezt az utóbbi számot erősen eltúlzottnak, mesterségesen megnöveltnek vélik. 
Saját adataik – elsősorban a sok helyen végrehajtott ellenzéki exit-poll felmérések – alapján 
a valós részvételt csak negyven-negyvenöt százalékra becsülik. Az alacsony arányszámot 



Rácz András                                   Kis lépés a változatlanságba

2008. október 2.            7

elsősorban a lakosság apatikus hozzáállásával, a politikából való általános kiábrándult-
sággal magyarázzák.

A szavazás minden körzetben rendben lezajlott, a választás napján nagyobb atrocitásra 
vagy rendellenességre nem került sor. Az első részeredményeket már 28-án este nyilvá-
nosságra hozták, hivatalos végeredmény pedig 29-én született.

eredmények

A választás eredménye sokakat meglepett nemcsak, a reménykedők, de a szakér-
tők közül is. Már szeptember 28-án este felröppentek olyan hírek, hogy egyetlen 
ellenzéki jelölt sem jutott be a parlamentbe; ezt erősítette meg a 29-én nyilvá-

nosságra hozott hivatalos végeredmény is. A Központi Választási Bizottság elnöke, a 
Lukasenko elnök elszánt támogatójaként ismert Ligyija Jermosina némiképp cinikus 
hangvételű nyilatkozatában úgy kommentálta az eredményeket, hogy „bármennyire is 
szeretik a beloruszok kritizálni a hatóságokat, az »ellenzék« szó sokkal jobban riasztja 
őket.” Szerinte a lakosság többsége a jelenlegi stabilitás megőrzését tartja elsődlegesnek, 
irtózik a radikális változásoktól, márpedig számukra az ellenzék ezzel kapcsolódik össze. 
Azzal kapcsolatban nem nyilatkozott, hogy ennek az egyértelműen negatív képnek a ki-
alakulásában mekkora szerepet játszott a kormányzat egyoldalú tájékoztatás-politikája.

Az ellenzék – ígéretéhez híven – szeptember 28-án este tiltakozó demonstrációt 
szervezett Minszk központjába. A nagyjából ezerfős tüntetés minden rendbontás vagy 
hatósági fellépés nélkül körülbelül két óra múlva véget ért. A tüntetők erős média-
tudatosságát jelezte a nagyszámú angol nyelvű transzparens használata, ugyanakkor az 
alacsony létszám egyértelműen mutatta az ellenzék aktív támogatóinak hiányát is.

Noha a választásra delegált FÁK-megfigyelők – hasonlóan a korábbi évek belorusz 
választásaihoz – ezúttal is mindent rendben lévőnek találtak, az EBESZ jelentése ettől 
jelentősen eltérő képet ad. Bár a szavazás lebonyolítását technikailag alapvetően rendben 
találták – ami az előző évekhez képest kétségtelenül fejlődésnek számít –, a szavazatszám-
lálást és az eredmények kiszámítását egyáltalán nem tudták a demokratikus normákkal 
összhangban lévőnek tekinteni. Az EBESZ-megfigyelők kiemelték, hogy sok helyen sem 
az urnák sértetlenségét, sem a szavazatszámlálás folyamatát nem volt mód ellenőrizni – 
ahol az ellenőrök mégis hozzá tudtak férni az urnákhoz, ott gyakran hibák és szándékos 
hamisítások egész sorára bukkantak. A szavazatszámlálás folyamata az ellenőrzött körze-
tek 48%-ában rossz vagy nagyon rossz minősítést kapott. Az előzetes szavazás gyakorlata 
különösen sok szabálytalansági lehetőséget rejtett magában.
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értékelés

A választásokat Alekszandr Kazulin egy interjúban úgy kommentálta, hogy 
„Lukasenko maga csapta be azt az ajtót, amit a Nyugat próbált kinyitni neki”. 
A fentiek után természetesen senkit nem ért váratlanul, hogy sem az EBESZ, 

sem az Európai Unió nem ismerte el legitimnek a parlamenti választások eredményét. 
Kazulinnak azonban – szerencsére – nem volt igaza. Az EU a választások nyilvánvaló sza-
bálytalanságai ellenére is folytatja az utóbbi időben megélénkült párbeszédet Minszkkel.

Mivel a választásokat nem az uniós normáknak megfelelően bonyolították le, Brüsszel 
kizárta a belorusz vezetőkkel szemben érvényben lévő vízumtilalom enyhítésének lehe-
tőségét. Ám Szergej Martinov belorusz külügyminisztert mégis meghívták, hogy október 
13-án, az uniós külügyminiszteri találkozót követően Javier Solanával, Benita Ferrero-
Waldnerrel és Bernard Kouchnerrel tárgyaljon. Nem zárható ki, hogy a közeli jövőben 
sor kerül a belorusz politikai elit 41 tagjával szemben érvényben lévő beutazási tilalom 
szelektív enyhítésére is.

Az uniós közeledési szándék fenntartása mögött elsősorban az lehet a motiváció, hogy 
a belorusz vezetés számára egyre komolyabb problémát jelent az orosz nyomás erősödése. 
A „belorusz gazdasági csoda”, amely az ország területén áthaladó orosz olaj- és gázveze-
tékek által jelentett alkupozícióra és az olcsón kapott orosz energiára épülve volt műkö-
dőképes, egyre kevésbé fenntartható. Ahogy emelkedik az Oroszországból kapott kőolaj 
és földgáz ára, Minszk egyre inkább eladósodik Moszkvával szemben, hiszen a belföldi 
stabilitás fenntartását csak újabb és újabb orosz hitelek felvételével képes finanszíroz-
ni: a tavalyi másfél milliárdos után tárgyalások folynak egy újabb, immár kétmilliárdos 
kölcsönről. Ez pedig már középtávon is magában hordozza a függetlenség elvesztésének 
veszélyét, Moszkva ugyanis nem akarja feladni az Uniós Állam 1997 óta napirenden lévő 
projektjének megvalósítását.

Oroszország nemcsak gazdasági, de politikai eszközökkel is nyomást gyakorol 
Belaruszra. Az amerikai rakétavédelmi rendszer Közép-Európába telepítésére válaszul 
Moszkva egyre nagyobb súlyt helyez a Minszkkel való katonai együttműködésre – felve-
tődött az is, hogy orosz stratégiai bombázó repülőgépek települnének Belaruszba.

Ebben a helyzetben, azaz ha Lukasenko meg kívánja őrizni országa szuverenitását – és 
saját hatalmát –, a belorusz politikai vezetés számára egyre kevésbé van más választás, 
mint folytatni a Nyugathoz való óvatos közeledést annak érdekében, hogy valamiféle el-
lensúlyt tudjon képezni az orosz nyomással szemben. Ez elsősorban gazdasági területre 
terjed ki: igyekeznek javítani a befektetési klímát, hogy minél több nyugati tőkét vonz-
zanak az országba, próbálnak nyugati bankhiteleket is felvenni stb. S noha mutatkozik 
bizonyos javulás az emberi jogi kérdésekben is, a mostani választás lebonyolítása is azt 
illusztrálja, hogy mindez nem fog radikális fordulatot jelenteni sem ideológiai, sem gya-
korlati politikai téren. Erre a belorusz rendszer saját merevsége, rugalmatlansága és az 
elevenen élő szovjet hagyományok miatt nem is volna képes.

Valószínűbb, hogy Lukasenko, hatalmának megtartása érdekében folytatni próbálja 
majd az utóbbi egy-két évre jellemző egyensúlyozást Oroszország és a Nyugat között. 
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Ilyen helyzetben az Európai Unió felelőssége abban rejlik, hogy saját alapvető értékeinek 
feladása nélkül segítse azokat a belorusz törekvéseket, amely az ország szuverenitásának 
megtartására, az orosz dominancia ellensúlyozására irányulnak.

Éppen ezért, a várakozásoktól kétségtelenül elmaradó eredmény dacára is hiba volna 
túlbecsülni a mostani parlamenti választás jelentőségét. A belorusz politikai rendszer-
ben a parlament gyakorlatilag súlytalan intézmény az elnökhöz és az általa kinevezett 
kormányhoz képest. Az, hogy sikerül-e Belaruszt közelíteni az európai normákhoz és 
értékekhez, hosszú távon pedig az EU megbízható, stabil partnerévé tenni, valójában nem 
a parlamenten, hanem az elnökön és a hozzá hű eliten múlik.

Ami a demokratikus ellenzéket illeti, a jelenlegi megosztottságot figyelembe véve már 
az is nagy eredmény, hogy ennyi jelöltet tudtak állítani, és országos szinten voltak képe-
sek demonstrálni az ellenzéki erők jelenlétét. A mostani választásnak a rendszer jövője 
szempontjából nem volt érdemi tétje. Sokkal fontosabb lesz majd a 2011-es esztendő, ami-
kor nemcsak helyhatósági, de elnökválasztásra is sor kerül – nem mellesleg éppen abban 
az időszakban, amikor Magyarország tölti majd be az EU soros elnöki tisztét.
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A szerző és kutAtási területe

Rácz András (1980)
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