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Réti György                                  Parlamenti választások Albániában

Tudnivalók és előrejelzések a válaszTásokról

A közelmúlt legfontosabb albán belpolitikai eseménye a 2009. június 28-ára meg-
hirdetett parlamenti választás volt, mely jelentős téttel bírt: eredményétől függött, 
kik és merre fogják irányítani az országot a következő négy évben.

Negyvenöt(!) párt négyezer-háromszáz jelöltje versengett a száznegyven mandátu-
mért, de megszerzésükre csak két jobb- és két baloldali irányultságú koalícióba tömörült 
harmincöt pártnak volt esélye.

A jobboldali koalíción belül legerősebb a tizenhét pártot tömörítő Szövetség a 
Változásokért, amelynek vezetője Sali Berisha – aki az elmúlt négy évben az ország mi-
niszterelnöke, előzőleg pedig köztársasági elnöke volt – és az ő Demokrata Pártja (DP). 
Fő ellenfelük a baloldali Egység a Változásokért koalíció, amely öt pártot tömörít, vezető-
je Edi Rama s az általa irányított Szocialista Párt (SZP).

A hatalomért versengő két fő erő oldalszárnyán egy-egy kisebb koalíció helyezke-
dett el, amelyeknek fontos szerepük lehetett a nagyok – várható – egyensúlya esetén. 
Ezek: a Kereszténydemokrata Párt által vezetett Szabadság Pólus (hét párt tömörülése), 
valamint a hat baloldali párt alkotta Szocialista Mozgalom az Integrációért. Ez utóbbit az 
egyik korábbi miniszterelnök, Ilir Meta vezette.1

A két vetekedő nagykoalíció jelöltjeinek kiválasztásában meghatározó szerepe volt 
Berishának és Ramának, akik, élve ezzel a lehetőséggel, kizártak néhány, velük szemben 
álló történelmi személyiséget, például a volt külügyminisztert, Besnik Mustafát, illetve 
Fatos Nanót, az SZP alapítóját.

Tekintettel arra, hogy a mérleg nyelvét jelentő kiskoalíciók közül a baloldali látszott 
erősebbnek, a választási kampány elején a baloldal győzelmének valószínűsége volt a 
nagyobb. A tét így az volt, sikerül-e a jobboldalnak megcáfolnia ezt az előrejelzést, és 
továbbra is hatalmon maradnia.

edi rama válaszTási kampánynyiTója

Edi Rama jelenleg Albánia legnépszerűbb embere és legkarizmatikusabb politi-
kusa. Immár harmadik alkalommal tölti be Tirana polgármesteri pozícióját, és 
hatalmas eredményeket ért el a város megújítása terén. A politikus egyúttal neves 

modern festő is, így nem csoda, hogy tőle származott a zseniális ötlet: ha már a régi, csúf 
és vakolatlan házakat nem lehet rövid időn belül eltüntetni, fessék be őket vidám színek-
kel, amitől az egész város megújulhat. A megfiatalodáshoz természetesen hozzájárultak a 
rendszerváltás óta gomba módra szaporodó modern épületek is.

Edi Rama még magasabbra tette a lécet, amikor elhatározta, hogy választási 
harcra hívja ki a rendszerváltás elsőszámú szervezőjét és hősét, Sali Berishát. Komoly 
támadási felületet biztosított ellenfelei számára, amikor bejelentette, hogy nem mond le 

1 IFIMES Researches, http://www.ifimes.org/ 2009. június 8.
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polgármesteri tisztjéről, és csak a miniszterelnöki székért száll versenybe, képviselő nem 
akar lenni. Egy tévéinterjúban kifejtette, hogy ő nem politikus, hanem egy „küldetéses 
ember”, aki az országot, Tiranához hasonlóan, meg akarja változtatni; bízik küldetése 
eredményességében, de ha nem sikerül győznie, kész visszavonulni.

Rama május 28-i választási kampánynyitójának a Diákváros hatalmas tere volt a 
helyszíne. A tribünön foglalt helyet a legnagyobb ellenzéki párt mind a száznegyven kép-
viselőjelöltje. A nem mindig jól működő, de a legmodernebb technikai berendezésekkel, 
kivetítőkkel felszerelt pódiumon először – albán és nyugati számokat előadó – népszerű 
énekesek léptek fel, majd a különböző rétegeket képviselő szónokok méltatták Edi „hal-
hatatlan” érdemeit és részletezték Sali bűneit. A tömeg az előbbi név említését hatalmas 
tapssal, az utóbbit nem kisebb pfujolással fogadta.

A nagyjából kétórás előjáték után következett Edi Rama beszéde, amelynek elején 
arra emlékeztette hallgatóságát, hogy 1992-ben, a Diákvárosban elindult tiltakozási moz-
galom vezetett a kommunista rendszer bukásához. Rama most Sali Berisha politikájának 
végét ígérte ugyanott. Ennek némileg ellentmondóan azt hangoztatta, hogy le kell bontani 
a jobb- és baloldal között húzódó barikádokat. A nép többet érdemel, mint egy szokásos 
kormányváltást: alapvetően meg kell változtatni az ország politikáját. Magabiztosan je-
lentette ki: harminc nap múlva átveszi a kormány irányítását, és ugyanúgy megváltoztatja 
az ország képét, ahogy azt Tiranáéval tette; bevezetik az általános egészségbiztosítást, 
megreformálják a rendőrséget, megtisztítják Albánia útjait; fokozatosan felszámolják a 
– még mindig tizenkét százalékos – írástudatlanságot; Európaivá fogja tenni az elma-
radt albán vidéket is, s ennek érdekében vidékfejlesztési minisztériumot hoz majd létre. 
Végezetül felszólította Berishát, hogy mondjon le, mert ő ma már csak saját érdekeit tudja 
képviselni.

E sorok íróját, aki Albánia sorsát immár harmincöt éve kíséri figyelemmel, a kö-
zönség ujjongó „Éljen Edi Rama!” kiáltásai akarva-akaratlanul is a régi, Enver Hodzsát 
tömjénező pártgyűlésekre emlékeztették, még annak tudatában is, hogy ez már egy egé-
szen más Albánia.

Sali Berisha pártja három nappal később, a Tirana főterére meghirdetett gyűlésén 
válaszolt kihívója szavaira.

a „válaszTási alagúT”

Eleinte úgy tűnt, Sali Berisha és választási tanácsadóinak taktikája politikai ellen-
feleikkel szemben az, hogy nem mennek bele az övön aluli és felüli kézitusákba, 
inkább az elmúlt négy évben elért eredményeik felmutatásával és a még szebb jövő 

lehetőségeinek ecsetelésével igyekeznek megnyerni a választásokat. E taktikát szolgálta 
az „avatások” egyre növekvő száma is. Berisha szinte naponta nyitott meg, avatott fel 
egy-egy létesítményt, amely „véletlenül” éppen a választások előtt készült el.

Közülük a legjelentősebb kétségtelenül a Durres–Kukes autóút leghosszabb alagút-
jának felavatása volt. Ez az út jelentősen megrövidíti majd a két albán főváros, Tirana és 
Pristina közötti távolságot. Május utolsó napján, az alagút Tirana felőli bejáratánál tartott 
avató beszédében Berisha hangoztatta: „Ez az alagút a nemzet egyesítésének alagútja is. 
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Nincsenek olyan hegyek, akadályok és semmi olyan, ami elválaszthat bennünket akár 
lelkileg, akár fizikailag.” A nemzetközi közvélemény egy részének Albánia és Koszovó 
egyesülését illető érzékenysége ismeretében rögvest hozzátette, hogy ez nemcsak a két 
albán államnak, hanem a macedónoknak, szerbeknek, bolgároknak és a térség más né-
peinek is nagy előnyökkel jár majd, ezért ez a „barátság alagútja” is. (Genc Mlloja, az 
egyetlen tiranai angol nyelvű napilap, az Albanian Daily News főszerkesztője tudósításá-
ban hozzáfűzte, hogy Berisha természetesen nem szólt azokról a visszaélésekről, amelyek 
a csaknem egymilliárd euróba kerülő autóút majdnem egyharmadát érintik, és hogy a 
korrupciós botrányba a saját külügyminisztere is belekeveredett.2)

Ezután következett az avatás fénypontja: a két miniszterelnök találkozója az alagút 
másik végén. A gerillaharcosból Koszovó miniszterelnökévé avanzsált Hašim Tači elv-
barátjához és példaképéhez hasonló hangot ütött meg: „Tirana és Pristina ma közelebb 
van egymáshoz, mint bármikor... Ez a nemzeti és euró-atlanti egyesülés és az új század 
útja...” – jelentette ki a jelenlévők ujjongása közepette, miközben Berishával együtt ma-
gasra tartottak az alagút két végéből vett egy-egy szikladarabot.3

Berisha közveTeTT válasza ramának

A hatásos alagútavatás mögött láthatóan háttérbe szorult Berisha másnapi válasz-
tási kampánynyitó beszéde. Az előző napi megpróbáltatásoktól fáradtnak tűnő 
miniszterelnök Európa egyik legnagyobb – Szkander bégről elnevezett – terén, 

alig negyedórás beszédet intézett a mintegy százezer főnyi (tehát Ramáénál sokkal na-
gyobb számú) híve előtt.

A már említett taktikának megfelelően, egyetlen szót sem szólt ellenfeleiről (mintha 
nem is lennének). Csak az elért eredményeiről és a következő négy évre tervezett, még 
nagyobb sikerekről beszélt. Kiemelte, hogy Tirana Albánia fővárosaként vált a NATO 
tagjává és az EU-tagság várományosává, illetve lett Európa gazdaságilag egyik leggyor-
sabban fejlődő városává. (Ez burkolt utalás arra, hogy Rama neki és pártjának köszönheti 
Tirana felvirágoztatásának lehetőségét.) Kifejezte, bizonyos benne, hogy pártja június 
28-i győzelmével Tirana és Albánia véglegesen európaivá válik.

Ígéretei között a legérdekesebb az volt, amit a városnak és az országnak is tett: hogy 
biztosítani fogják a huszonnégy órás vízellátást (azaz megszüntetik a szinte mindennapos 
vízkorlátozásokat). Kilátásba helyezte százhatvanezer új munkahely létesítését. A nyug-
díjasoknak megígérte, hogy juttatásaik hat európai országét is meg fogják haladni.

Beszéde végére hagyta az albán fül számára legszebben hangzó ígéretet: „A következő 
négy évben itt, Tiranában is, ahol megkezdtük a szabadsághoz vezető utunkat, megvaló-
sul a legszebb álmunk: Tirana és Albánia menetelése az EU felé.”4 (Ők még nem tudják 
azt, amit mi már igen: az EU olykor szebb álomként, mint valóságként.)

Május végére a csapatok felálltak tehát, s kezdetét vehette a június 28-ig tartó nagy 
választási küzdelem.

2 Albanian Daily News, 2009. május 29.
3 Uo.
4 Uo., 2009. június 2.
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a Berisha-kormány „BűnlajsTroma”

Az ellenzéki Gazeta Shqiptare június 8-i száma nyilvánosságra hozta a Berisha-
kormány négyéves „bűnlajstromát”, miszerint:
- 2005 szeptemberében, Berisha egyik első rendeletével privatizálta az 

Albtelekomot, majd egy török vállalatnak játszotta át.
- 2007 áprilisában vitába keveredett Besnik Mustafaj külügyminiszterrel, majd 

lemondásra kényszerítette.
- 2007 szeptemberében megvesztegetés vádjával letartóztatták a közlekedési 

miniszter helyettesét és hét munkatársát.
- 2007 októberében kétszázharminckétmillió eurós visszaéléssel vádolták 

Lulzim Basha külügyminisztert.
- 2008 márciusában a régi hadianyagok megsemmisítésével foglalkozó Gardec 

nevű vállalatnál bekövetkezett robbanásban huszonnyolcan meghaltak. Berisha 
– még az albán gyakorlatban is szokatlanul – arrogáns módon utasította el egy 
szocialista képviselő ezzel kapcsolatos vádjait.

- 2009 áprilisában a miniszterelnök kénytelen volt lemondatni kulturális mi-
niszterét, mert az szex-botrányba keveredett.

Úgy vélem, bármelyik, az albánnál nagyobb demokratikus hagyományokkal ren-
delkező kormány vállalna ennyi „bűnt” négy évre. Nincs tudomásom arról, hogy a 
kormánypárti sajtó válaszolt volna e bűnlajstromra. A legsúlyosabb vádpontot illetően a 
DP lapja, a Rilindja Demokratike tudni vélte, hogy a Gardec gyár igazgatója Edi Rama jó 
barátja, akivel közös ügyei voltak és együtt nyaraltak.5

a miniszTerelnök is elláTogaT a diákvárosBa

Említettem, hogy Edi Rama, az ellenzék vezére a Diákváros alsó részében lévő 
hatalmas területen kezdte meg egyhónapos választási kampányát. Ám a kormány-
fő is úgy döntött, hogy a jövő Albániáját képviselő diákság megnyerése neki is 

„megér egy (választási) misét”. A szervezés azonban meglehetősen eltérő volt: míg az 
ellenzéki vezér gyűlését a több focipálya nagyságú alsó részen rendezték, és napokkal 
előre bejelentették, Berisha stábja jobbnak látta, ha a miniszterelnök rajtaütésszerűen és 
kamara-jelleggel hódítja meg az ifjúságot. Ezért a rendezvényt nem az említett területre, 
hanem a Diákváros szívébe, az itt lakók kedvelt játszó- és találkozóhelyének számító, tíz-
ezer embert befogadó Demokrácia parkba szervezték meg. 2009. június 16-ának estéjén 
azonban kizárólag Berisha nagyszámú hívei voltak ott jelen. A kék demokrata zászlókat 
lengető fiatalok büszkén viselték a pártot éltető jelszavakkal vagy vezérük arcképével 
ellátott trikóikat.

5 Rilindja Demokratike, 2009. június 10.
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Az este nyolckor kezdődő gyűlés hirdetményeit csak délben rakták ki. A miniszter-
elnöki kampánystáb bizonyította professzionalizmusát: néhány óra alatt fellobogózták a 
környéket, felépítették a hatalmas pódiumot a hangosító berendezésekkel.

Az eseményt négy kiváló énekes koncertje vezette be. (Itt jegyzem meg, hogy vé-
leményem szerint az albán könnyűzene hamarosan be fog törni a popzene élvonalába.) 
Háromnegyed kilenckor érkezett el az est fénypontja: a miniszterelnök fényjáték és 
üdvrivalgás közepette mondta el a – lényegében már többször elhangzott – beszédét négy-
éves kormányzása „hatalmas” eredményiről, valamint arról, hogy a további sikereket és 
Albánia európai fölzárkózását csakis ő és pártja tudja biztosítani.

Ezután – tűzijáték közepette – még néhány percig együtt ünnepelt a pódiumra fel-
özönlő híveivel, majd a következő zeneszám előtt, szinte észrevétlenül távozott.

a válaszTási harc folyTaTódik

A két pártvezető a tiranai nagygyűlés után két-háromnaponta tartott választási 
beszédet az ország nagyobb városaiban: híveik előtt lényegében megismételték 
korábbi ígéreteiket, illetve ellenfelük bírálatát. Ez utóbbiban Berisha is megvál-

toztatta kezdeti magatartását, s ő is nyíltan kritizálta Ramát. Mindketten kiemelték, hogy 
pártjuk programja mennyire előnyös az adott város és térség számára.

Íme, néhány érdekesebb részlet az események időbeli sorrendjében:
-   Rama Pogradecben – az albán bányászat központjában – ígéretet tett az új bányászati 

törvény sürgős meghozatalára, a bányászok életkörülményeinek jelentős javítására.
-   Berisha Vlórában Ramát a szerb csetnikekhez hasonlította. Azt ígérte, hogy elnöksé-

ge alatt Albánia jelenleg második helyen álló kikötője – az onnan induló és Kukesig 
vezető út révén – a Nyugat-Balkán legnagyobb kikötőjévé válik, ami a térségnek 
ötvenezer munkahelyet jelent majd.

-   Június 12-én Durres közelében lelőttek egy kormánypárti plakátot ragasztó férfit. 
Mindkét pártvezér elítélte a tettet; Rama tiltakozott az ellen, hogy a szocialistákat 
akarják megvádolni az elkövetéssel.

-   Érdekes, hogy Richard Bosh, a tiranai EU-misszió vezetője éppen azon a napon 
fejezte ki elégedettségét a választási kampány addigi folyamatával, amit az EU-
csatlakozás sajátos próbájának nevezett. Egy másik alkalommal arra figyelmeztetett: 
nem engedhető meg az a korábbi szokás, hogy a családtagok a fülkében együtt 
szavazzanak.

-   A választási harc fontos témája volt az EU országaiba való vízum nélküli beutazás 
kérdése. Elérését Berisha már a 2005–2009-es kormányzása időszakára ígérte. De 
még azt sem tudta elérni, hogy Albánia bekerüljön azon nyugat-balkáni országok 
közé (mint Szerbia, Montenegró és Macedónia), amelyeknek a lehetőséget Brüsszel 
jövő évre ígéri. Természetesen ezt az ellenzék a kormány tehetetlenségének bizo-
nyítékaként igyekezett kihasználni. Ennek ellenkezőjét bizonyítandó, Lulzim Basha 
külügyminiszter június 17-én ünnepélyesen bejelentette, hogy Albánia tizenkét hó-
napon belül megkapja az európai vízummentességet.
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-   A dél-albániai Malakastrában Rama kiemelte: nem hagyják, hogy a kormánypárt 
elcsalja a választási eredményeket. Azt ígérte, abban az esetben, ha ő lesz a minisz-
terelnök, Albánia már jövő évben csatlakozik a schengeni rendszerhez

-  A Diákvárosban tartott gyűlésen Berisha hangsúlyozta, hogy ott, ahol a nagy vál-
tozásokat eredményező mozgalom elkezdődött, megígéri: nem fogják megengedni, 
hogy a „megdöntött kommunisták fiai” újból átvegyék a hatalmat. „2005-ben vissza-
vettük tőlük, ezt tesszük az idén is, majd 2017-ben is” – mondta meglehetős hosszú 
távra tervezve.

-  Ilir Meta azt állította, hogy se Berisha, se Rama nem merészel vele TV-vitát 
folytatni.

-  Július 18-án a kampányidőszak alatt a harmadik politikainak vélt gyilkosságról 
számolt be a média: megölték a nemrég ellenzékbe vonult kereszténydemokrata 
párt shkodrai képviselőjelöltjét, Aleks Kekát. Az esetet azonnal kapcsolatba hozták 
Jozefina Topalli asszonnyal, a Parlament rendkívül harcias elnökével, aki szintén 
ebben a körzetben akarta újból megszerezni a mandátumot. A feltételezést a hölgy 
hívei, sőt a rendőrség is azonnal cáfolta. Topalli asszony, bár tagja a kormánypárt 
vezetésének, mégis külön listán indult.

-  Az Európai Néppárt sajátos segítséget nyújtott elvbarátainak: Berisháéknak negyven 
speciális teherautót ajándékozott, amelyek a kormány eredményeit dicsőítő tablók-
kal járták az országot.

-  Nem használt viszont a kormánypárt népszerűségének, hogy a külügyminiszter fe-
leségéről kiderült, 2004-ben felvette a holland állampolgárságot...

-  Bamir Topi államfő tv-nyilatkozatban ítélte el azt, hogy a Sigurimivel (a korábbi 
titkosrendőrséggel) kapcsolatba hozható személyek is bekerülhettek a képviselője-
löltek közé. Megígérte, hogy határozottan fellép majd ez ellen. Neveket azonban 
nem említett.

-  Berisha egyik beszédében Ramát Aliához, a Hodzsa-rendszer utolsó államfőjéhez 
hasonlította, mondván, hasonló véget is fog érni.

-  A Központi Választási Bizottság aggodalmát fejezte ki amiatt, hogy egyes vidéki 
helyi hatóságok terveket készítettek a választások manipulálására.

-  Berisha Sarandában kijelentette: kormányzása alatt harminchétszer annyi beru-
házás történt, mint az előző, szocialista kormány időszakában. Megígérte a déli 
autóút megépítését, amely száz kilométerrel rövidíti meg a Tirana–Saranda közötti 
távolságot.

-  Az Albania című lap szerint Rama baloldali elvbarátai felé kifejezésre juttatott szi-
gorú politikájának oka: a szakítás demonstrálása a lejáratott Nanóval és a korábbi 
szocialista vezetéssel – amelynek nyolc éven keresztül maga is tagja volt.

-  Berisha és Rama is elutasította az Amerikai Kereskedelmi Kamara meghívását a 
kettőjük közötti televíziós vitára.

-  Berisha „avatási sorozatának” utolsó eseménye a Durres–Kukes út hatvanegy ki-
lométeres szakaszának átadása volt. Az eseményen megjelent és az út nemzetközi 
jelentőségét hangsúlyozta az éppen Albániában tartózkodó Erdogan török minisz-
terelnök is (egyébként egy török vállalat is részt vett az építésben). Feltűnt viszont 
a koszovói vezetők hiánya. Miként a baloldali sajtó, nem kevés malíciával, megírta: 
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úgy látszik, nekik is sok volt egy hónapon belül két avatás egy olyan úton, amely 
csak a jövő évben lesz használható.6

a kampány lezárul

A demokratikus országokban szokásos módon, a szavazás előtti nap már Albániában 
is a kampánycsöndé volt, így mindkét fél június 26-a (péntek) estére szervezte 
meg záró rendezvényét: a demokraták a főváros látványos sugárútjának elején, 

a már említett Szkander bég téren, a szocialisták pedig – bár Berisháék igyekezték ezt 
megakadályozni – ugyanennek a középen, alig fél kilométerre tőlük, éppen a kormányfői 
hivatal előtt.

Mindkét fél bevetette tartalékait, hogy látványossá tegye – a több mint egy hónapja 
folyó – kampánya utolsó nagy eseményét. Harsogó zene, piros ill. kék zászlók töme-
ge fogadta a szimpatizánsokat. Bár a helyszín kijelölésekor támadt némi vita, mindkét 
nagygyűlés komolyabb incidens nélkül zajlott le. Feltehetőleg előzőleg egyeztettek, mert 
Berisha fél órával korábban mondta el beszédét, így mindkettőt egyenesben adhatták a 
tv-állomások, ám a két főszereplő már sok újat nem tudott mondani.

Berisha beszámolt arról, hogy kampánya során 1,7 millió honfitársával folytatott – így 
vagy úgy – konzultációt. Összefoglalta kormányzásának fő eredményeit; közülük a 
NATO-tagságot jelölte meg a legfontosabbként. Megígérte, hogy Albánia hamarosan az 
EU teljes jogú tagja lesz, és az életszínvonal jelentősen fog emelkedni.

Rama még kevesebb konkrétumot mondott. Hangsúlyozta, hogy a harc nem a bal- 
és jobboldal, hanem a Sali Berisha által képviselt régi és a saját nevével fémjelzett új 
politika között folyik. Ígéretet tett arra, hogy győzelme esetén új fejezetet nyit Albánia 
és az albánok történetében, és egységesíti a megosztott népet. (Érdekes, hogy mindkét 
pártvezető vállalta a schengeni rendszer egy éven belüli bevezetését, ami aligha tűnik 
teljesíthetőnek.)

A nagy pártok rendezvényei mellett megemlítendő még, hogy a „mérleg nyelve” 
feladatkörre – nem alaptalanul – pályázó Ilir Meta volt miniszterelnök a Bulqiza nevű kis 
bányászvárosban tartott kampányzárójában kijelentette, hogy miniszterelnökként is oda 
fog először visszatérni, hogy onnan indítsa el az Albániát megújító programját. (Nyílt ti-
tok, hogy a volt szocialista párti miniszterelnök tárgyalásokat folytatott mind Berishával, 
mind Ramával.)

Az albán választások iránti nemzetközi érdeklődést tanúsította, hogy a kampány 
utolsó napjára Tiranába érkezett Wilfred Martens, az Európai Néppárt, valamint George 
Papandreu, a Szocialista Internacionálé elnöke, akik saját tagpártjukat sajtókonferencián 
biztosították szervezetük támogatásáról.

6 Albanian Daily News, 2009. június 26.
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a végkifejleT

A június 29-i lapok és tv-állomások megerősíttették, hogy a választások egészében 
rendben zajlottak le. Ezt ötszáz nemzetközi megfigyelő és háromezer helyi vá-
lasztási megbízott ellenőrizte. A rendet országszerte mintegy ötezer rendőr 

biztosította. A részvétel 49%-os volt, magasabb, mint a 2005. évi választásokon. 
A vasárnap délutáni első exit pollok a demokraták győzelmét jelezték, amit a szocialisták 
természetesen azonnal cáfoltak. Berisha és Rama este egyaránt sajtókonferenciát tartott, 
amelyen kifejezte megelégedettségét, hogy a választások rendben zajlottak le.

A hétfői nap a szavazatok számlálásával telt. A tv-állomásokból dőltek a részadatok. 
Az egymástól alig ötszáz méterre lévő két főhadiszálláson egymást érték a sajtókonfe-
renciák. Kora délután Wolfgang Grossruck nagykövet, az EBESZ nemzetközi ellenőrző 
bizottságának helyettes vezetője olvasta fel előzetes – egészében véve pozitív – érté-
kelését a választások lefolyásáról. Eszerint a korábbiakhoz képest javult a választások 
megrendezése, a szavazás békés körülmények között zajlott le, de ezt beárnyékolták a 
„technikai aspektusok átpolitizálása”, valamint a kampány során tapasztalt szabálysérté-
sek. Kifogásolta a „családi szavazások” gyakorlatát is. Bruce George, a NATO Parlamenti 
Tanácsának képviselője azt tette szóvá, hogy a szavazóhelyiségeken kívül álló emberek 
igyekeztek nyomást gyakorolni a belépőkre. Szerinte az albán választási demokrácia még 
nem érte el az Európai Unióhoz való csatlakozáshoz szükséges mértéket.

A számlálást még kedden késő este sem fejezték be, és több helyen megóvták az 
eredményt.

A szerdai, nem végleges (99%-os feldolgozottság utáni), eredmények szerint a jobb-
oldali koalíció a lehető legkisebb előnnyel nyert: 71 mandátumot szerzett, míg a baloldal 
69-et. A szocialisták ezt vitatták. Szerintük a DP megpróbált két mandátumot „ellopni” 
tőlük, de ezt nem hagyják. Berisha kormányülést tartott, de ő is csak azt tudta mondani, 
hogy várja a Központi Választási Bizottság (KVB) döntését. Ugyanakkor a DP szóvivője 
a párt 71 fős győzelméről – nem egészen megalapozott optimizmussal – kijelentette: „ez 
egy szilárd koalíció az európai Albánia számára”.

A végeredmény még az ötödik napon sem született meg. Nagy meglepetést keltett 
viszont, hogy a négy mandátumot elnyert Szocialista Mozgalom az Integrációért (SMI) 
helyettes vezetője, Dritan Prifti bejelentette: annyira nem kedveli Edi Rama személyét 
és módszereit, hogy kész a kormánypárttal szavazni a jövőben. Berisha természetesen 
örömmel fogadta a kinyújtott kezet, és az egész SMI-t együttműködésre szólította fel. 
Ugyanakkor Edi Rama bejelentette, hogy vitatják a szavazatszámlálás eredményét Berat 
és Shkodra egy-egy választókörzetében, és ameddig az nem végleges, nem fogadják el 
győztesnek a jobboldali koalíciót.

Itt tartottak az események, amikor – 2009. július 3-án – e sorok írójának haza kellett 
utaznia Budapestre. Másnap közölték a hírügynökségek, hogy Ilir Meta kijelentette: el-
fogadja Berisha felkérését, s megkezdik a kormányalakítási tárgyalásokat.7 Meta azzal 

7 Uo., 2009. július 5.
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érvelt, hogy így lesz elkerülhető a politikai válság az országban. (Meta és Berisha tár-
gyalásairól július végéig nem kaptunk információkat. Sietségre nincs ok, hiszen az új 
kormányt csak a szeptemberben összeülő új parlament egyik első ülésén hagyják majd 
jóvá, addig a korábbi irányítja – „strandkormányként” – az országot. Más kérdés, hogy ez 
a – washingtoni példát utánzó – választások utáni kormányalakítási huzavona mennyire 
szolgálja az ország politikai szilárdságát, érdekeit és tekintélyét.)

Itthonról már nehezebb a fejleményeket figyelemmel kísérni, de néhány következte-
tést le lehet vonni:

1. A választások egészében demokratikus körülmények között zajlottak le, és a ko-
rábbiakhoz képest az albániai demokratikus folyamatok megerősödését mutatták. 
Ugyanakkor az elhúzódó eredményhirdetés szinte nevetségessé tette a jelenlegi vá-
lasztási mechanizmust.

2. Az eredmények ismeretében még inkább nyilvánvalóvá vált, hogy Edi Rama súlyos 
hibát követett el – és a győzelmet szalasztotta el – azzal, hogy nem próbált vala-
miféle egységet teremteni a baloldalon belül. Ugyanakkor személyes népszerűsége 
jelentősen hozzájárult a baloldal relatív sikeréhez.

3. Az a tény, hogy a parlamentbe az eddigi 12 helyett csak 6 párt képviselői kerültek, 
a politikai erők további koncentrációját bizonyítja.

4. Ilir Meta pártjának átállása a jobboldali koalícióhoz 8-10 fős többséget biztosít 
Berisháéknak, amely elegendő lehet a kormányzásához, de egy-egy nagyobb politi-
kai válság esetén szükségessé teheti az időelőtti választásokat.

Tirana–Budapest, 2009. május–július
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