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Szilágyi Imre                                  Európai parlamenti választások Szlovéniában

A válAsztási szAbályok

Danilo Türk köztársasági elnök 2009. március 16-i bejelentésével kezdődtek meg 
hivatalosan a Szlovéniában június 7-én lezajlott EP-választások előkészületei. 
Az országot megillető hét parlamenti helyre a pártok és a jelöltek május 8-ig 

adhatták le a jelentkezési listát. A szabályok értelmében ezzel csak azok a pártok élhet-
tek, amelyeket a kilencventagú szlovén parlament legalább négy képviselője vagy ezer 
polgár támogatott aláírásával. Ha a listát két vagy több párt közösen nyújtotta be, akkor 
hat képviselő, illetve 1500 polgár aláírására volt szükség. Jelöltlistát nyújthattak be civil 
csoportok is, de esetükben legkevesebb háromezer fős támogatásra volt szükség. A listák 
elkészítésekor figyelembe kellett venni az ún. női kvótát is, mivel mindkét nemnek leg-
alább negyven százalékkal kellett képviseltetnie magát. Ez alól kivételt csak az egy vagy 
három jelöltet tartalmazó listák képeztek.

Szlovénia az EP-választások alkalmával egyetlen körzetnek számít; a mandátumo-
kat a d’Hondt-rendszer alapján osztják el. Bár a képviselőket az arányosság elve szerint 
választják, a választóknak joguk van az ún. preferenciális szavazattal élni, azaz megje-
lölhetik, hogy a listán szereplők közül kit szeretnének leginkább bejuttatni az Európai 
Parlamentbe. A megválasztott képviselők nem lehetnek egyúttal sem a parlament tagjai, 
sem önkormányzati tisztségviselők Szlovéniában; megválasztásuk esetén otthoni tisztsé-
gükről le kell mondaniuk.

Az EU tagállamainak Szlovéniában állandó lakóhellyel rendelkező állampolgárai ak-
tív és passzív választójoggal rendelkeznek. A külföldön szavazóknak (az ideiglenesen 
külföldön tartózkodóknak, illetve azoknak a határon kívül élő szlovén állampolgároknak, 
akik a választói névjegyzékben szerepelnek, de Szlovéniában nincs állandó lakcímük) 
előbb be kell jelenteniük szavazási szándékukat.

A választási listákat 2009. május 8-ig kellett benyújtani az Állami Választási 
Bizottsághoz. Ez a nap volt egyben a kampány kezdete1 és a külföldön szavazók részvéte-
li szándékának bejelentési határideje is.2 A bizottság május 12-én megjelent közleménye 
szerint a választásokra tizenkét listát állítottak. Ezek többsége a jelenlegi vagy egykori 
parlamenti pártoktól érkezett; mellettük két olyan párt élt a listaállítással, amelyik még 
sohasem jutott be a parlamentbe (Szlovénia Keresztényszocialistái és a zöld pártokat és 
mozgalmakat összefogó Egyesült Zöldek), valamint a Független Lista a Betegek Jogaiért 
elnevezésű tömörülés, amely négy jelölttel nevezett.3

1 „Začetek formalnih postopkov za izvedbo evropskih volitev”, http://www.siol.net/eu/novice/2009/03/
zacetek_formalnih_postopkov_za_volitve_v_ep.aspx, 2009. március 16.; „Zakon o volitvah poslancev 
iz Republike Slovenije v Evropski parlament”. Državna Volilna Komisija, http://www.dvk.gov.si/.

2 „Volivci v tujini”.Državna Volilna Komisija, http://www.dvk.gov.si/.
3 „Volitve poslank in poslancev v Evropski parlament”. Uo. 2009. május 12.
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A pártok progrAmjAi és szlogenjei,
A politikusok állásfoglAlásAi

Az alábbiakban csak azokat a pártokat mutatom be, amelyek a szavazás eredmé-
nyeképpen képviselőket jutattak be az Európai Parlamentbe. Ez alól egyetlen 
kivételt teszek: a Szlovén Néppárt esetében, mert annak választási szlogenje ez 

volt: „Európa Szlovéniában kezdődik”. E jelmondatot – az európai elveknek ellentmondó-
nak minősített tartalma miatt – a jelenleg parlamenten kívüli Nova Slovenija (NSi) párt 
kereszténydemokrata listavezetője, Lojze Peterle éppúgy elítélte, mint a kormánykoalí-
cióhoz tartozó, liberális listavezető, Jelko Kacin. Peterle szerint ez a mondat nem igazán 
hangzik európainak, és az Unió alapító atyái biztosan nem így gondolkodtak. Kacin azt 
emelte ki, hogy az EU egyik legfontosabb elve a bővítés, egy ilyen szlogennel kampányoló 
párt pedig nyilvánvalóan nem értette meg e törekvést.4 A többi párt számos kérdésben 
egymáshoz egészen hasonló elveket vallott.

A Szlovén Demokrata Párt

A választásokon a legtöbb szavazatot a jelenleg ellenzékben lévő, jobbközép, nép-
párti Szlovén Demokrata Párt (SDS) szerezte. Ők nem bocsátottak ki külön 
programot, de lapjuk júniusi számának témáját az EP-választás, illetve a párt 

kilencedik kongresszusa alkotta, a kettő bizonyos mértékű összemosásával. Választási 
jelmondatuk szerint: „Szlovénia többre képes”. Ezt egyes elemzők Obama kampányából 
vett parafrázisnak tartják. A párt vezetője, Janez Janša a várhatóan alacsony részvétel 
miatt arra szólított fel mindenkit, hogy „az európai választásokra hívjuk el még öt ba-
rátunkat, ismerősünket és kollégánkat”. Janša, illetve a listájukon szereplő politikusok 
nyilatkozataiból kibontakozik a programjuk.

Az SDS fontosnak tartja a „felelősségteljes piacgazdaságot és az európai szociális 
modellt”. Nagy jelentőséget tulajdonít annak, hogy az Európai Néppárt – amelynek csa-
ládjába tartozik maga is – az EP legnépesebb frakciója, így érdekérvényesítési lehetősége 
nagyobb, mint a többieké.

A párt úgy véli, hogy az EP-választások belpolitikai szempontból is fontosak. „Ezeken 
ugyan nem dönthetünk közvetlenül a szlovén kormányról, kijózanító jelet azonban küld-
hetünk számára. A növekvő munkanélküliség, az újgazdagok hitelfelvételéhez nyújtott 
állami kezességvállalás, a válságellenes intézkedések elfogadásában mutatkozó mind na-
gyobb lemaradás, valamint válságellenes javaslataink teljes elutasítása idején az európai 
választások kijózanító eredménye az egyetlen rövid távú remény Szlovénia számára.”

A listavezető, Milan Zver szerint a jelenlegi kormány hazugsággal és csalással került 
hatalomra, tevékenységét brutális leszámolások, a párbeszéd elutasítása és kádercserék 

4 „Lojze Peterle na okrogli mizi o pomenu volitev v Evropski parlament”. N.Si – Nova Slovenija, http://
www.nsi.si/lojze-peterle-na-okrogli-mizi-o-pomenu-volitev-v-evropski-parlament.html, 2009. június 4.
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jellemzik. Ezért úgy gondolja, az EP-választásokon az SDS-re leadott voksok egyúttal azt 
is jelentik, hogy szavazóik másfajta Szlovéniát szeretnének. Megválasztása esetén arra tö-
rekszik, hogy a szlovén nemzeti érdekek összhangban legyenek az európai identitással.

Zver aktívan részt kíván venni az EU reformjainak megvalósításában. Szerinte az 
Unióban a tevékenységek nagyobb átláthatóságára, a demokratikus döntéshozatal haté-
konyságára van szükség, s el kell fogadni a lisszaboni szerződést. Az utóbbi biztosítja 
ugyanis a demokratikus mechanizmusok elmélyítését és további megerősítését.

Rövid írásában nagyjából akkora teret kapott a szlovén kormány kritikája, mint az EU 
értékeinek és feladatainak ismertetése.5

A Szociáldemokraták

A jelenlegi kormánykoalíció vezető erejét képező szociáldemokraták (SD, 2005-
ig ZLSD) pártjuk honlapján nem tettek közé semmiféle választási programot. 
A szlovén hírügynökséghez 2009. május 8-án eljuttatott anyagukban foglalták 

össze mondanivalójukat.
A párt elnöke, a jelenlegi miniszterelnök, Boris Pahor közölte, hogy az SD legalább 

két mandátum megszerzését tűzte ki célul. Meggyőződése szerint a hatalomra jutásuk óta 
eltelt időben igen jó munkát végeztek.

Kiemelte, hogy pártja az egyetlen Szlovéniában, amelyik az Európai Szocialisták 
(PES) soraiban szeretne helyet biztosítani magának. Fontosnak tekintette, hogy a PES a 
gazdasági és pénzügyi válság idején a társadalmi összetartozás jelentőségét hangsúlyoz-
za, pártja ezért a „Mi, emberek vagyunk az elsők” szlogent választotta. Mivel a lisszaboni 
szerződés elfogadása után az Európai Parlamentnek sokkal nagyobb lesz az illetékessége 
és így az emberek sorsáról történő együttes döntésben való szerepe, egyáltalán nem kö-
zömbös, kik fogják elfoglalni a parlamenti helyeket – mondta.

A listavezető, Zoran Thaler azt hangsúlyozta, hogy ők épp a konzervatívok válság-
kezelő gazdaságpolitikája ellenében szeretnének lehetőséget kínálni (azt, sajnos, nem 
közölte, hogy milyet). „Egyesek arra törekszenek, hogy megváltoztassák [a hazai] par-
lamenti eredményeket, mi pedig azt szeretnénk, ha azt az alternatívát erősítenék meg, 
amelyet [akkor] kiválasztottak” – nyilatkozta.6

Thaler volt az is, aki június elején megvilágította a számomra kissé rejtélyes választási 
szlogen értelmét. Szerinte az elmúlt tizenöt évben a szociális rendszerek, az egészség-
ügy és a közszféra privatizációja sehol sem volt sikeres, és kiemelte, hogy az Európai 
Parlament előző ciklusában gyakran leszavazták a szociáldemokraták és a szocialisták 
javaslatait. „Ezért feltétlenül szükséges, hogy az európai választásokon leváltsuk a kon-
zervatív többséget, és mi, szociáldemokraták győzzünk, hiszen számunkra az emberek 

5 Nova pot. Glasilo Slovenske Demokratske Stranke, http://www.sds.si/, 2009. június.
6 „SD na evropske volitve s sloganom Ljudje smo prvi”. SiOL, http://www.siol.net/eu/volitve_2009_eu/

novice/2009/05/sd_na_evropske_volitve_s_sloganom_ljudje_smo_prvi.aspx, 2009. május 8.
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előbbre valók a tőkénél.”7 (Meg kell jegyeznem, hogy 2006 tavaszán a Szlovénia Liberális 
Demokráciája elnevezésű párt ehhez hasonló jelmondattal igyekezett az embereket az 
akkori – a privatizáció területén előrelépni kívánó – jobboldali koalíció ellen hangolni: 
„Az emberekért, a profit előtt”.8)

A Nova Slovenija

Az ugyancsak néppárti Nova Slovenija (NSi) jelmondata: „Közel az emberekhez”. 
Internetes honlapjukon közzétették rövid választási programjukat, mely támogat-
ja az EU azon törekvését, hogy az embert állítsák a középpontba. „Az európai 

ház alapja az egyes ember méltóságának, valamint a népek és kisebbségek identitásának 
tiszteletben tartása.”

A program hitet tesz a szociális piacgazdaság mellett: „Ez szabad gazdasági kezdemé-
nyezést jelent, társadalmi felelősséggel és szolidaritással, de azt is, hogy az ember előbbre 
való a profitnál. A világgazdasági válság megmutatta, hová vezet az önző vállalkozás. 
Itt az ideje, hogy az EU korszerűsítse a szociális piacgazdaság modelljét, és erőteljesebb 
környezetvédelmi szemponttal gazdagítsa azt.”

Úgy vélik, hogy azokat a kis- és középvállalatokat kell segíteni, amelyek erősítik a 
tartós gazdasági növekedésre irányuló versenyképességet, innovatívak és rugalmasak. 
Támogatják az Európai Technológiai Intézet tevékenységét, az egész életen át tartó tanulást, 
az EU globális szerepét erősítő lisszaboni szerződést. Arra törekszenek, hogy az Európai 
Néppárt továbbra is a legerősebb politikai erő maradjon az Európai Parlamentben.9

A Zares

A liberális Zares választási szlogenje játék a párt nevével (Zares = komolyan): 
„Vegyük komolyan Európát”. Ők álltak elő a legrészletesebb (ötvenkét oldalas) 
programmal, amit internetes honlapjukon is közétettek. Mérete miatt nem is any-

nyira választási programnak, mint inkább egyfajta liberális krédónak tekinthető. Legfőbb 
mondanivalója, hogy a világ jelenlegi problémáira liberális válaszokat kell adni.

A legnagyobb teret a gazdaságnak szentelték: a válságból való kivezető utat a protek-
cionizmus elutasításában, a nyitott gazdaságban, az innovációban, a természet értekeit 
megőrző fejlesztésekben, az egységes európai piac erősítésében látják. A Zares támogatja 
a társadalmilag felelős magatartást tanúsító vállalatok, a szociális vállalkozások és az ön-
foglalkoztatás gyors fejlesztését. Véleménye szerint bármilyen jellegű állami támogatást 
csak az ilyen vállalkozások kaphatnának. Nem részletezik, mit értenek ezen, csak azt 

7 „Thaler in ZDUS: »Zavzemamo za pravično in solidarno Evropo«”. Socialni Demokrati, http://
www.socialnidemokrati.si/mediji/novica/191/thaler-in-zdus:-%C2%BBzavzemamo-za-pravicno-in-
solidarno-evropo%C2%AB/, 2009. június 3.

8 „LDS predstavila osnutek manifesta”. Delo.si, http://delo.si/clanek/o131366, 2006. április 14.
9 „Program za evropske volitve 2009”. N.Si, http://www.nsi.si/program-za-evropske-volitve-2009.

html.
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mondják, hogy a szociális gazdaság, illetve a szociális vállalkozás új modellje néhány 
tagállamban már többé-kevésbé érvényre jutott.

A Zares is különösen fontosnak tartja a lisszaboni stratégia minél gyorsabb érvénye-
sítését, a tudás társadalmának megvalósulását, az EU regionális és kohéziós politikájának 
modernizálását. Külön fejezetet szenteltek az ökológiai problémáknak és a fenntartható 
fejlődés kérdésének.

Az anyag harmadik része az európai biztonságpolitika számos kérdését tárgyalja, ki-
emelve az egyenjogúság és a tolerancia fontosságát. Az „Egy Unió – egy hang” című 
fejezetben az eddiginél egységesebb közös külpolitika mellett állnak ki; negatív példaként 
említik a Koszovó elismerése, az orosz–grúz konfliktus, illetve Gáza kérdésében kiala-
kult nézeteltéréseket. Ez a fejezet szól a bővítés és a szomszédságpolitika erősítésének 
fontosságáról is.

Az utolsó részben az EU igazgatásának jobbításáért emelnek szót: a lisszaboni szer-
ződés gyors érvényesítését, az európai költségvetés alapvető reformját és szigorúbb 
ellenőrzését, megszorító politikát, a döntéshozatal demokratikusabbá, nyitottabbá tételét 
szorgalmazzák.

Szlovénia Liberális Demokráciája

A Zares tagjainak többsége 2007 folyamán lépett ki a régebbi liberális pártból, a 
Szlovénia Liberális Demokráciájából (LDS), amely mintegy három oldalas nyílt 
levélben tudatta elképzeléseit.10 Ennek legfőbb mondanivalója, hogy az EU akkor 

lehet sikeres, ha liberális elveken épül fel. Ugyanakkor leszögezi: „A korszerű szociális 
állam olyan érték Európában, amely a nagy belső piacra épül, s amelynek kifejeződése az 
egységes piac és a nemzeti törvényhozások fokozatos egymáshoz közelítése.”

Fontosnak tartják a demokratikus részvételt, a környezetvédelmet (úgy vélik, hogy 
ezen a területen létezik állami felelősség). Ők is hangsúlyozzák a lisszaboni szerződés 
jelentőségét, illetve azt, hogy „a mindenáron való alkalmazkodás vagy olyan szűkebb 
szövetségek létrehozása, amelyek kikezdenék az EU-hoz való kötődést, károsak egy kis 
állam számára”.

Sajátos jelmondatuk: „Az EU-val kesztyűs kézzel fogunk bánni. Határozottan, a sza-
bályok szerint.” Plakátjaikon képviselőjelöltjeik különböző ruhákban és helyzetekben 
láthatók, de mindig bokszkesztyűt viselnek.11

10 „Poslanica LDS za evropske volitve”, http://www.lds.si/si/volitve_eu/poslanica/. (Letöltés ideje: 2009. 
június 11.)

11 L. pl.: http://farm4.static.flickr.com/3397/3586249401_11b9c88249_b.jpg.



           MKI-tanulmányok   8

A kAmpányról

Szlovéniában a politológusok meglehetősen részletesen elemezték a 2004-ben 
megtartott EP-választások körülményeit, illetve az akkori alacsony szlovén részvétel 
okát. Megállapították, hogy a kampányoknak elég csekély hatásuk volt a választói 

kedvre, illetve a választási eredményekre. Kiderült, hogy a legrészletesebb programmal bíró 
Szlovén Néppárt (SLS) nem jutott be az Európai Parlamentbe, míg a céljait alig ismertető NSi 
igen. A televízióban a műsorvezetők „jóvoltából” az éppen aktuális bel- és külpolitikai témák 
voltak az uralkodók, míg az EP-programokról alig esett szó. A pártok álláspontja az EU-val 
és a külpolitikával kapcsolatban nagyjából egyezett, a nemzeti tartalommal bíró témáknál 
azonban már a személyes ellentétek is kiütköztek. Az egyik legkülönösebb megállapítás 
szerint az – egyébként EU-ellenes és nehezen definiálható – Szlovén Nacionalista Pártnak 
az Unióval kapcsolatos nézete az éppen uralkodó baloldali–liberális koalíció álláspontjával 
volt összhangban. Az is feltűnő volt, hogy az akkori kormánykoalíció baloldali pártja, a 
ZLSD és az ellenzéki Szlovén Demokrata Párt belpolitikai ügyekben milyen gyakran 
egyetértett egymással. Az elemzők – mindenekelőtt a csekély támogatottsággal bíró Nova 
Slovenija listavezetőjének sikeréből – arra a következtetésre jutottak, hogy a lakosság nem 
pártokat, hanem egyéneket választott, akik közül az NSi jelöltje volt az, aki nem(csak) 
országos szinten (televízió, napilapok), hanem (inkább) a számos helységben megtartott 
választási kampányon tudta maga mellé állítani az embereket. Méghozzá úgy, hogy az EU-
ban szerzett hivatásos politikusi tapasztalatait baráti hangulatú csoportos együttléteken 
osztotta meg a választókkal.12

E megfigyelések közül több érvényes a 2009-es kampányra is. Annak ellenére, 
hogy már a programok sem nélkülöztek bizonyos kampányelemeket, s egy-egy kritikai 
megjegyzést mindegyik fél megengedett magának, a kampány legnagyobb (május végéig 
terjedő) részében az európai ügyekkel foglalkoztak a pártok. Egyfelől arra törekedtek, 
hogy néhány fontosabb uniós tevékenységet és intézményt megismertessenek a 
választókkal, továbbá igyekeztek megszólítani a fiatalokat és a nyugdíjasokat, másfelől 
a korábbi EP-ciklus képviselőinek be kellett számolniuk az általuk végzett munkáról. Ez 
azért is figyelemreméltó, mert bár a szlovén társadalom EU-ügyekben jól tájékozottnak 
számít tágabb régiónkban, a lakosság egy része láthatóan nem tudta, mit is csináltak 
képviselői a meglehetősen magas fizetésért. Kacinnak és Peterlének is el kellett 
mondania, hogy mit tett EP-képviselőként.13 Kétségtelen tény, hogy a két, meglehetősen 
aktív képviselő honlapjáról ezt meg lehet tudni,14 de az újságok csak módjával közöltek 
ilyen híreket. Peterle például 2008-ban európai kitüntetést kapott (MEP Award) az 

12 Simona Kustec Lipicer: „(Ne)unčinkovitost izborne kampanje za izbore u Evropski parlament 2004. 
u Sloveniji”. Politička misao, 2007. március 9.

13 „Lojze Peterle, kandidat za evropskega poslanca (NSi)”. MMC RTV SLO, http://www.rtvslo.si/modload.
php?&c_mod=rtvchat&op=chat&func=read&c_id=995, 2009. május 21.; Mirko Lorenci: „Odgovornost 
evropskega poslanca je dvojna”. Vecer.com, http://www.vecer.com/clanek2009052205435147, 2009. 
május 22.

14 http://www.kacin.si/; http://www.peterle.eu/
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egészségügy területén kifejtett tevékenységéért,15 Jelko Kacin pedig az EP szerbiai 
jelentéstevője, a jelentősebb szlovén napilapok azonban erről sem számoltak be.

A pénzkérdés viszont olyan téma volt, amit a média nagyon is felkapott. Ezt jól mu-
tatja két, teljesen eltérő jellegű tévéműsor, amelyekről érdemes egy picit bővebben is 
beszámolni.

2009. június 4-én az egyik legnézettebb kereskedelmi tévé (POP tv) közel másfél 
órás vitaműsort közvetített.16 A műsor címe (Pahor kijózanítása, vagy csapás Janšára?), 
illetve az a tény, hogy a pártok listavezetői voltak a meghívottak, arra utalt, hogy az 
EP-választásokról lesz szó. A rendkívül rámenős és szinte senkit sem kímélő műsor-. A rendkívül rámenős és szinte senkit sem kímélő műsor-
vezető azonban meglehetősen hosszú ideig egy épp akkor kipattant botrányról faggatta 
a jelenlévőket: a Zares elnökéről kiderült, hogy nem mondott igazat, amikor megpró-
bálta eltitkolni, hogy résztulajdonosa egy holland cégnek. A párt képviselőjelöltje arra 
törekedett, hogy kisebbítse az ügy jelentőségét. A műsorvezető viszont általánosította 
a kérdést: milyen lesz a szlovén politikai kultúra, elfogadhatóvá válik-e a közéletben a 
hazugság; mert ha igen, akkor az átlagember úgy érzi majd, hogy neki is joga van ha-
zudni. A műsorból ez mintegy huszonöt percet vitt el, s ezt a tényt Peterle kifogásolta 
is. Ezt egy gazdasági botrány említése követte, illetve szolgált kiinduló pontul a szlovén 
gazdaság átalakulásának értékeléséhez. Ez ismét ellenfeleik vádolására adott alkalmat a 
jelenlévőknek. A harmadik harmad egyik része a melegházasságok problematikáját járta 
körül (e kérdésben a résztvevők különböző megközelítésben és mértékben, de alapvetően 
liberálisan foglaltak állást), s csak az utolsó, bő tíz percben került terítékre az EP. E rövid 
idő alatt is inkább azzal foglalkoztak, milyen luxuskörülmények és kedvezmények illetik 
meg az EP-képviselőket Brüsszelben, illetve milyen magas fizetésük lesz azoknak, akik 
végül bejutnak a parlamentbe.

2009. június 5-én a köztévé (RTV SLO) egy sorozat harmadik részeként kétórányi 
műsort közvetített „EP választások 2009” címmel. Külön blokkban léptek föl benne a 
parlamenti, illetve a parlamenten kívüli pártok. A műsorvezető itt is igen kemény és el-
lentmondást nem tűrő volt, a közvetítés egésze azonban teljesen eltért az előzőtől. Vita 
helyett olyan rövid kérdés–felelet blokkok sorakoztak egymás után, hogy a résztvevőknek 
nem igazán volt alkalmuk a többiekkel vitatkozni, s a műsorvezető rászólt a kérdéstől elté-
rő választ adó képviselőjelöltre. Meglehet, az újságírói etika e műsorban sem volt mindig 
a legmagasabb szinten, de az előbbinél jobban koncentrált a jelenlévőknek az EU-val, 
illetve a szlovén társadalommal, gazdasággal, külpolitikával kapcsolatos nézeteire. Az 
utóbbi témák talán kissé hangsúlyosabbak voltak, mint az EP-vel összefüggő kérdések, 
de a műsor – megítélésem szerint – tárgyszerű volt. A végén itt is előkerült a képviselők 
magas juttatása és kiváltságos brüsszeli helyzete.

A választók számos olyan kérdést is feltettek, amelyek csak részben vagy egyáltalán 
nem voltak kapcsolatban az EU-val, illetve az EP-vel. A kérdéseknek többek közt egy, az 
Unió által is támogatott civil szervezet internetes honlapja is fórumot biztosított.17

15 „Nagrada za evropskega poslanca 2008”, http://www.peterle.eu/index.php?option=com_content&vie
w=article&id=898&Itemid=93, 2008. október 7.

16 „Streznitev za Pahorja ali udarec za Janšo?”, http://poptv.si/multimedia/trenja-streznitev-za-pahorja-
ali-udarec-za-janso.html, 2009.június 4.

17 „Kaj pričakujemo od evropskih poslank/cev v novem mandatu?”. Evropske Volitve, http://www.
evropske-volitve.si/forum/26/81.html.
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Az időnkénti csipkelődések és kritikák ellenére bizonyos elemzők a kampányt megle-
hetősen eseménytelennek,18 sőt, egyesek unalmasnak ítélték.19 Ez utóbbiak szerint mind a 
választók, mind a képviselőjelöltek tudatában vannak, hogy hét képviselő csak igen cse-
kély mértékben tudja érvényesíteni a parciális szlovén érdekeket. A képviselőjelöltek ezért 
kampányukat mindenekelőtt saját egyéni eredményeikre, érdemeikre építik, a pártok csu-
pán támogatóikként szerepelnek. A lakosság pedig – az említettek tudatában – nem mutat 
komolyabb érdeklődést. Az elemzők kihangsúlyozzák, hogy a helyzet megváltozásához a 
polgároknak nagyon is konkrét, pragmatikus bizonyítékot kellene kapniuk a képviselők 
tevékenységéről. Szerintük a pártok a kampány során kihasználták ugyan a kisebb-
nagyobb botrányokat, de sokkal kevésbé, mint más alkalmakkor. Ezzel ellentétben, egy 
szociológus (maga is ismert újságíró) úgy vélte, azért, hogy a tévékampányban túl nagy 
hangsúlyt kaptak a hazai botrányok, illetve a belpolitikai helyzet, mindenekelőtt az újság-
írók a felelősek. Meglehet, sok szempontból igaza van, de, szerintem, a köztévé említett 
(és néhány más, pl. 2009. május 18-i) műsora ellentmond annak a kategorikus állításának, 
hogy „az RTV SLO és a többi média egyáltalán nem foglalkoztak Európával”.20

Az eredmények

Az idei eredmények megítélése érdekében közlöm a 2004-es EP-, illetve a 2008-as parla-
menti választások eredményét is.

A 2009. június 7-én megtartott EP-választások eredménye21

Részvételi arány: 28,33%
Leadott szavazatok száma: 482.058
Érvénytelen szavazatok száma: 18.586
Érvényes szavazatok száma: 463.472

18 Marko Pečauer: „Za zdaj neodmevna kampanja”. Delo.si, http://www.delo.si/clanek/81776, 2009. május 29.
19 „Dolgočasna, stereotipna, nedrzna, nezanimiva”. MMC RTV SLO, http://www.rtvslo.si/evropske-

volitve/dolgocasna-stereotipna -nedrzna-nezanimiva/204345, 2009. június 2.
20 „Dr. Vlado Miheljak, predavatelj in politični komentator”. MLADINA Tednik, http://www.mladina.si/

tednik/200923/dr__vlado_miheljak__predavatelj_in_politicni_komentator, 2009. június 12.
21 Az adatokat három forrásból vettem, s ezek eltérő számokat tartalmaznak: „A 2009. évi európai vá-

lasztások eredményei. Szlovénia”, http://www.europarl.europa.eu/parliament/archive/elections2009/
hu/slovenia_hu_txt.html; „Volitve v Evropski parlament”, http://volitve.gov.si/ep2009/, 2009. június 
7.; „Končno poročilo o izidu glasovanja…”, http://www.dvk.gov.si/EU2009/dokumenti/porocilo_o_
izidu_koncno.pdf, 2009. június 14. A szlovén kormány honlapján szereplő mindkét anyag tartalmazza 
ugyan a leadott szavazatok számát (ezek azonban nem egyeznek, ami végül is érthető), de az egyes 
pártokra leadottak számát és százalékos arányát csak a korábbi. Ez utóbbi eltér az EU honlapján 
találhatótól, ott viszont nem közlik a szavazatok számát. Így kényszerűségből öszvér megoldást 
alkalmaztam.
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Hely Lista
Leadott 

szavazatok 
száma

Száza-
lékok

Százalékok
az EU 

honlapján

Mandá-
tum

Európai 
pártcsoport

  1. Szlovén Demokrata Párt 
(SDS) 123.563 26,66% 26,92% 2 EPP

  2. Szociáldemokraták (SD)   85.407 18,43% 18,45% 2 S&D

  3. Új Szlovénia (NSi)   76.866 16,58% 16,33% 1 EPP

  4. Szlovénia Liberális 
Demokratái (LDS)   53.212 11,48% 11,52% 1 ALDE

  5. Valóság Párt (ZARES)   45.238   9,76%   9,82% 1 ALDE

  6. Szlovén Nyugdíjasok Pártja 
(DeSUS)   33.292   7,18%   7,18% -

  7. Szlovén Néppárt (SLS)   16.601   3,58%   3,60% -

  8. Szlovén  Nacionalista Párt 
(SNS)   13.227   2,85%   2,88% -

  9. Szlovén Fiatalok Pártja 
(SMS)     9.093   1,96%   1,90% -

10. Egyesült Zöldek (ZZ)     3.382   0,73%   0,64% -

11. Független lista a 
betegjogokért (NLPB)     2.064   0,45%   0,44% -

12. Szlovénia keresztény-
szocialistái (KSS)     1.527   0,33%   0,32% -
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A 2004. június 13-án megtartott EP-választások eredménye22

Részvételi arány: 28,35%
Szavazók száma: 461.879
Átszámolt szavazatok (sic!): 461.807
Érvénytelen szavazatok: 25.938
Érvényes szavazatok: 435.869

Hely Lista Leadott szavazatok 
száma Százalékok

  1. Új Szlovénia Keresztény Néppárt (NSi) 102.753 23,57%

  2. Szlovénia Liberális Demokrata Pártja – 
Szlovén Nyugdíjasok: (LDS – DeSUS)   95.489 21,91%

  3. Szlovén Demokrata Párt (SDS)   76.945 17,65%

  4. A Szociáldemokraták Egyesült Listája 
(ZLSD)   61.672 14,15%

  5. Szlovén Néppárt (SLS)   36.662   8,41%

  6. Szlovén Nemzeti Párt (SNS)   21.883   5,02%

  7. Szlovénia a Miénk   17.930   4,11%

  8. Szlovén Fiatalok Pártja + Szlovénia Zöldjei   10.027   2,30%

  9. A szlovén nők hangja     5.249   1,20%

10. Szlovénia Ökológiai Mozgalmainak Pártja 
(SEG)     2.588   0,59%

11. A Munka Nemzeti Pártja     2.022   0,46%

12. A Szlovén Nemzet Pártja     1.386   0,32%

13. Szlovénia Demokrata Pártja, Szlovénia 
Demokratái (DS)     1.263   0,29%

22 „Uradni izidi volitev v Evropski parlament”, http://volitve.gov.si/ep2004/index.html, 2004. június 13.
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A 2008. szeptember 21-én megtartott parlamenti választások eredménye23

Az 1.696.437 választásra jogosult közül 1.070.523 állampolgár élt a jogával.
Részvételi arány: 63,10%
Érvényes szavazatok száma: 1.051.827
Érvénytelen szavazatok száma: 18.597
Leadott szavazatok száma: 1.070.424
Választási jegyzék alapján szavazott: 1.070.498
Külön jegyzék alapján szavazott: 25 (sic!)

A jelöltek listái Mandátumok száma Szavazatok száma Százalék

SD 29 320.248 30,45%

SDS 28 307.735 29,26%

ZARES   9   98.526   9,37%

DeSUS   7   78.353   7,45%

SNS   5   56.832   5,40%

SLS és Szlovénia 
Ifjúsági Pártja (SMS)   5   54.809   5,21%

LDS   5   54.771   5,21%

NSi                35.774                           3,40%

Nemzeti közösségek                       2

Mivel a választási küszöb négy százalék, a korábbi kormánykoalíció egyik pártja, az 
NSi nem jutott be a parlamentbe.

23 „Volitve v državni zbor 2008”, http://volitve.gov.si/dz2008/, 2008. szeptember 21.

Szilágyi Imre                                  Európai parlamenti választások Szlovéniában

2009. szeptember 28.          13



Az eredmények értékelése

A szubjektív értékelésektől függetlenül néhány dolog megállapítható. Igaz ugyan, 
hogy az idei választási részvétel Szlovéniában a legalacsonyabbak közé tartozott, 
de csak alig maradt el a 2004-estől. A megválasztott hét képviselőből kettő nő. Az 

ország tehát egészében is – és nem csupán a pártok szintjén – majdnem teljesítette a 40%-
os női kvótát is, ugyanakkor nem juttatta be az EP-be szélsőséges vagy EU-szkeptikus 
párt képviselőjét. Ez azért is érdekes, mert a Szlovén Nacionalista Párt – az NSi-vel el-
lentétben – viszonylag népszerű parlamenti párt. Igaz, az NSi annak köszönheti sikerét, 
hogy jelöltje, Lojze Peterle az ellenfelei által is elismerten sikeres EP-politikus. Ő az ala-
csony részvétel ellenére jóval több szavazatot kapott, mint pártja a 2008-as parlamenti 
választásokon.

Az SDS a 2004-es eredményhez képest jelentősen növelte szavazókörét, de arányai-
ban némileg elmaradt a 2008-as parlamenti választásokon tapasztalttól. Az SD jelentős 
növekedést ért el 2004-hez mérten, de erősen lemaradt mind a győztes SDS-től, mind 
saját 2008-as eredményétől.

Az is látható, hogy a parlamenten kívüli pártoknak, illetve a civil társadalom kép-
viselőinek nem sikerült mandátumhoz jutniuk. Nem jutott be a 2008-as választásokon 
jól szereplő DeSUS, annak ellenére, hogy jelöltje a meglehetősen jó szónoki képessé-
gekkel rendelkező pártelnök volt. Éppígy képviselő nélkül maradt a Szlovén Néppárt, 
amelyet nem neveznék ugyan szélsőségesnek, de retorikájában hangsúlyosan szerepel a 
horvát–szlovén határvita szlovén szempontjainak igencsak radikális megfogalmazása. 
A párt annak ellenére nem jutott be az EP-be, hogy a lakosság körében 2009 első felé-
ben erőteljes volt a horvátokkal szembeni ellenérzés (ami a második félévben jelentősen 
mérséklődött). Ez egyfelől a szlovénok józanságát mutatja, másfelől azt, hogy a mérsékelt 
pártok saját nemzeti retorikájukkal ügyesen és szerencsésen fogták ki a szelet a radikáli-
sok vitorlájából.

A preferenciális szavazatok – egy kivételével – nem változtatták meg a pártok által fel-
állított listákon a nevek sorrendjét. Bármennyire is törekszik a szlovén választási rendszer 
az arányossági elv érvényesítésére, az sohasem lehet teljes. Ehhez most az is hozzájárult, 
hogy csupán hét EP-képviselőt lehetett megválasztani: a választási matematika eredmé-
nyeképpen a közel huszonhét százaléknyi voksot elérő SDS éppúgy két mandátumhoz 
jutott, mint a szavazatok bő tizennyolc százalékát birtokló SD.24 Ugyancsak ennek kö-
szönhető, hogy a kormánykoalíció pártjai több mandátumot szereztek, mint az SDS és 
az NSi, holott az utóbbiak együtt több szavazatot kaptak, mint az SD, az LDS és a Zares 
(azaz a kormánykoalíció három pártja) összesen.25

A pártok között, természetesen, azonnal megindult a vita arról, miképpen kell ér-
tékelni az eredményt. Az SDS úgy vélte, azzal, hogy ők kapták a legtöbb szavazatot, 

24 Vanessa Čokl: „Volivci sprejeli, kar so ponudile stranke”. Vecer.com, http://www.vecer.com/
clanek2009060905440279, 2009. június 9.

25 Matevž Tomšič: „Zgodnje svarilo”. Vecer.com, http://web.vecer.com/portali/vecer/v1/stolpec650/
clanek/clanek_natisni/?kaj=3&id=2009061005440480, 2009. június 10.
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győztek, s a választók visszaigazolták a várakozásaikat: így arra figyelmeztették a kor-
mányt, hogy folytasson józanabb politikát. Saját eredményükhöz hozzászámították azt is, 
hogy Lojze Peterle, a parlamentből kiesett, néppárti NSi jelöltje, ugyancsak mandátumot 
kapott. Ennek fényében úgy értékelték, hogy a választók más irányt akarnak, mint az a 
koalíció, amelyik a 2008-as választásokon hatalomra jutott. Az ellenzék vezéregyénisége, 
Janez Janša elismerte ugyan, hogy az EP-választási eredmények nem változtatják meg a 
kormánykoalíció helyzetét, de úgy gondolja, azok láttán a kormánynak a korábbiaknál 
határozottabb válságkezelő intézkedéseket kell hoznia.26

Nem csoda, hogy amíg a DeSUS, az SLS, az LDS és a Zares politikusai mindenek-
előtt az alacsony részvétel problémáját tekintették a legfontosabbnak, addig az NSi elnöke 
elégedettségét fejezte ki amiatt, hogy a párt nagyszámú szavazatot kapott. Az, persze, az 
elmondottak fényében kérdéses, hogy igaza volt-e a pártelnöknek, amikor úgy nyilatko-
zott, hogy „ez a legjobb válasz azoknak, akik le akarnak minket írni, és ki akarnak törölni 
a szlovén politikai életből”.27

A Zares vezetője a médiát hibáztatta, amiért a kampányban nem az európai, hanem 
a hazai témák – köztük a párt elnökének (szerinte szándékosan fölnagyított) hazug-
ságügye – uralkodtak. Tény, hogy többen rámutattak, hogy hazugságon már néhányszor 
rajtakapták Janez Janšát is, azokból azonban a média nem csinált akkora ügyet.

A Szociáldemokraták közül néhányan ugyancsak kritikusan viszonyultak az ered-
ményhez. Egyik képviselőjük a párt internetes honlapján így vélekedett: „Vereséget 
szenvedtünk. Ezt az eredményt csak akrobatikus mutatványokkal lehet másképp magya-
rázni. A tény az, hogy csalódást okoztunk azoknak, akik 2008. szeptember 21-én ránk 
szavaztak.” A párt más tagjainak is hasonló volt a véleményük, amihez egyikük keserű 
szájízzel hozzátette: a koalíciós pártok közül egyedül nekik kellett fizetniük az ország 
jelenlegi helyzete miatt. Az SD fontosabb személyiségei többnyire egyetértettek abban, 
hogy pártjuk a gazdasági válság áldozata lett, de azért úgy vélték, saját maguk is követtek 
el hibákat azzal, hogy nem tudták a válságkezeléssel kapcsolatos jó döntéseiket megfe-
lelően a nagyközönség elé tárni.28 Voltak, akik azt kifogásolták, hogy olyan embereket 
állítottak a jelöltlista élére, akik nem voltak a párt tagjai, sőt, egyesek inkább liberális 
irányultságúak. A pártelnök részben elismerte a hibákat, ugyanakkor azt hangoztatta, 
hogy a 2008-as választásokon épp a most sikertelennek bizonyult taktika segítette őket a 
győzelemhez.29

Akad olyan újságíró, aki szerint tévedés, hogy a pártokat politikusaik személyes 
varázsa segítette mandátumhoz. Úgy véli, az egyes pártok eredménye vagy eredmény-
telensége mögött konkrét tevékenységek és lakossági csoportok érdekei húzódnak meg. 
Például az NSi-t – túl azon, hogy határozottan kiállt a kereszténydemokrata értékekért – 
nagymértékben segítette, hogy szembeszegült a ljubljanai polgármester azon „neotitoista” 
elképzelésével, hogy újból utcát nevezzenek el Titóról. Az említett tollforgató az LDS 

26 „Rezultat volitev predstavlja streznitveni signal vladi”. SDS, http://www.sds.si/aktivnosti-2940/
novice/rezultat-volitev-predstavlja-streznitveni-signal-v/, 2009. június 8.

27 Klara Škrinjar – Mario Belovič: „Odzivi političnih strank”. Delo, 2009. június 9.
28 Tanja Starič: „Rezultati evropskih volitev. Prve resne analize volilnih rezultatov”. Delo, http://www.

delo.si/clanek/82371, 2009. június 9.
29 Zoran Potič: „Pahor se je posul s pepelom”. Uo.

Szilágyi Imre                                  Európai parlamenti választások Szlovéniában

2009. szeptember 28.           15



sikerét sem Kacin képességeinek tulajdonítja, hanem annak, hogy a párt a másság ka-
tegóriájába tartozó csoportok (melegek, a volt délszláv köztársaságból betelepültek stb.) 
erőteljes képviselője, akik, persze, rájuk szavaztak. Az SLS sikertelenségéért főleg a pár-
tot kísérő korrupciós botrányokat teszi felelőssé.30

A politológusok feltehetően egy nemsokára kiadandó, új könyvben elemzik majd, 
hogy mennyire volt igaza az említett újságíróknak és az idézett politikusoknak, s hogy 
milyen mértékben igazolódott be mindaz, amit a 2004-es választásokkal kapcsolatban 
állítottak. Mindenekelőtt pedig tovább fogják boncolni azt, hogy mit kellene tenni a ma-
gasabb részvételi arányokért. Annak ellenére is, hogy korábbi észrevételeiknek nem volt 
túl sok hatása sem a társadalomra, sem a politikusok magatartására.

A Bledi-tó nyugalmat áraszt a politikai viharok közepette is.
http://kraji.eu/slovenija/bled_blejski_otok/IMG_5864_bled_blejski_otok_z_visine/slo

30 Bernard Nežmah: „Presenečeni zmagovalci in poraženci”. MLADINA Tednik, http://www.mladina.si/
tednik/200923/preseneceni_zmagovalci_in_porazenci, 2009. június 12.
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