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Szilágyi Imre                                  Szerbia útja a választásoktól 

2012. május 6-án elnökválasztást, parlamenti és tartományi választást, továbbá helyha-
tósági választásokat tartottak Szerbiában. Az elnökválasztás ugyan csak jövőre lett volna 
aktuális, de a hatalomban lévő elnök, Boris Tadić úgy ítélte meg, tekintettel arra, hogy 
Szerbia a tavasszal tagjelölti státuszt kapott az EU-tól, most vannak a legjobb esélyei. 
Ezért lemondott tisztségéről, így kényszerítve ki az előrehozott választást.1 Az alábbi írás-
ban mindenekelőtt az ún. szűkebb Szerbia eseményeiről szólok, a vajdasági és a koszovói 
ügyeket csak érintőlegesen említem. A vajdasági választásokat, illetve a koszovói proble-
matikát külön cikkekben tárgyalom majd. Ismertetem viszont a választások eredményét, 
az állítólagos csalásokkal kapcsolatos polémiákat, az elnökválasztás meglepetéseit, a 
kormányalakítási kísérleteket, végül a koalíciós megállapodás főbb pontjait, s egészen 
röviden azt a kérdést, ami miatt a kormányon belül a legfőbb feszültség várható.

Koszovó helyzete

Koszovóról a szerbiai választásokkal összefüggésben a következőt kell megemlí-
teni. A szerb hatóságok ott is teljes körű választásokat szerettek volna tartani. 
A problémát az okozta, hogy míg Belgrád Szerbia részének tekinti Koszovót, ad-

dig az albánok és a nemzetközi közösség egy befolyásos csoportja önálló államnak. Ez a 
vita kompromisszummal zárult. A prishtinai hatóságok, illetve a nemzetközi szervezetek 
a koszovói helyhatósági választások megtartásához nem járultak hozzá (az érzékelhető-
en koszovói belügynek számít). Azt azonban engedélyezték, hogy az ottani szerbek az 
EBESZ (és nem Belgrád) felügyelete alatt részt vegyenek a szerbiai parlamenti, illetve el-
nökválasztáson.2 A kompromisszumot április 30-án kötötték, ám a helyzet zavaros voltát 
jól jellemzik az alábbiak. A javaslatot előterjesztő koszovói kormányfő3 és a szerb sajtó4 
a kettős állampolgársággal rendelkező szerbek szavazási lehetőségéről szólt. A European 
Voice a külföldön élő szerbek jogáról.5 Cathrin Ashton6 úgy üdvözölte a kompromisz-
szumos megoldást, hogy nem említette meg, kiknek a szavazásáról van szó. A szerbiai 
Köztársasági Választási Bizottság7 a Koszovó–Metóhia Autonóm Tartomány területén 
megtartandó választásokról (azok helyszínéről) hozott döntést, s ugyancsak nem említet-
te az illetékesek körét. A „legelegánsabb” megoldást az EBESZ koszovói szervezetének 

1 „Május 6-án elnökválasztások is”. Vajdaság MA, http://www.vajma.info/cikk/szerbia/16442/Majus-6-
an-elnokvalasztasok-is.html, 2012. április 4.

2 „Kosovo PM Offers Compromise on Serbian Polls”. Balkan Insight, http://www.balkaninsight.com/
en/article/pristina-to-allow-serbia-s-elections-to-kosovo, 2012. április 18.

3 „Prime Minister Hashim Thaçi: Serbia’s Plan to Hold Elections in Kosovo will Not Happen”. The 
Republic of Kosovo, The Office of the Prime Minister, http://www.kryeministri-ks.net/?page=2,9,2803, 
2012. április 18.

4 „Kosovo podržava glasanje dvojnih državljana”. Blic, http://www.blic.rs/Vesti/Politika/318954/
Kosovo-podrzava-glasanje-dvojnih-drzavljana, 2012. április 24.

5 „Kosova: OSCE to Monitor Elections”. UNPO, http://www.unpo.org/article/14226, 2012. május 2.
6 „Statement by High Representative Catherine Ashton on the Agreement on OSCE Facilitation of 

Voting in Kosovo in Serbian Elections”. Consilium, http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_
data/docs/pressdata/EN/foraff/129953.pdf, 2012. április 30.

7 „180. sednica Republičke izborne komisije”. Republika Srbija, Republička izborna komisija, http://
www.rik.parlament.gov.rs/latinica/sednice_frames.htm, 2012. május 1.
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honlapján olvashatjuk: „azok a személyek, akik jogosultak arra, hogy részt vegyenek a 
szerbiai parlamenti és elnökválasztáson”.8

A válAsztásoK eredményei

A választásokon többnyire választási koalíciók/listák9 indultak (ezek nevét elég kö-
vetkezetlenül írták: néha a lista neve szerepel elöl, és a „húzó név” van a második 
helyen, máskor pedig fordítva), amelyekben egy-egy erősebb párt mellé tömörült 

néhány kisebb. Az alábbiakban a választási koalíciók/listák neve mellett csak a legerő-
sebb párt nevét közlöm, a többit csak akkor nevesítem, ha az adott összefüggésben majd 
erre szükség lesz.

Sorszám
A választási lista neve

a párt „húzó neve”
(A koalíció/lista legerősebb pártja)

A választási lista által 
elnyert szavazatok száma

A választási lista
által elnyert

mandátumok száma

1.
Lendítsük fel Szerbiát

Tomislav Nikolić
(Szerb Haladó Párt, SNS)

940.659 73

2.
Választás a Jobb Életért

Boris Tadić
(Demokrata Párt, DS)

863.294 67

3. Szerb Szocialista Párt, SPS
Ivica Dačić 567.689 44

4. Szerbia Demokrata Pártja, DSS
Vojislav Koštunica 273.532 21

5.
Fordulat

Čedomir Jovanović
(Liberális Demokrata Párt, LDP)

255.546 19

6. Szerbia Egyesült Régiói, URS
Mlađan Dinkić 215.666 16

A parlamentbe bejutott kisebbségi pártok:

7. Vajdasági Magyar Szövetség, VMSZ
Pásztor István   68.323   5

8. Szandzsáki Demokratikus Akció Pártja, SDAS
Dr. Sulejman Ugljanin   27.708   2

9. Mindannyian Együtt, Sve zajedno   24.993   1
10. Egyik sem a felkínáltak közül   22.905   1
11. A presevói albánok koalíciója   13.384   1

A két legjelentősebb párt, amely nem jutott be a parlamentbe:

12. Szerb Radikális Párt, SRS
Dr. Vojislav Šešelj 180.558   0

13. Dveri za Život Srbije 169.590   0

8 „…persons who are eligible to participate in Serbian parliamentary and presidential elections”. 
„Statement by Ambassador Werner Almhofer, HOM. To Be Issued at Press Conference on 3 May, 
2012”. OSCE, http://www.osce.org/kosovo/90239, 2012. május 3.

9 „Izbori za narodne poslanike u Narodnu skupštinu Republike Srbije održani 6, maja 2012. godine”. 
Republika Srbija, Republička izborna komisija, http://www.rik.parlament.gov.rs/latinica/propisi_
frames.htm. Letöltés ideje: 2012. június 2.
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Ezek az adatok különösen tanulságosak, ha összevetjük őket a 2008-as választási 
eredményekkel.10

Sorszám A lista neve
A választási lista által 

elnyert szavazatok 
száma

A választási lista által elnyert 
mandátumok száma

1. Az Európai Szerbiáért 1.590.200 102
2. Szerb Radikális Párt, SRS 1.219.436   78
3. DSS–NS    480.987   30
4. SPS–PUPS–JS    313.896   20
5. LDP    216.902   13
6. Magyar Koalíció      74.874     4

A két táblázatból (némi magyarázattal) a következőket olvashatjuk ki:
A 2012-es választások egyértelmű nyertese az SPS volt, amely másfélszer annyi man-

dátumhoz jutott, mint 2008-ban. Čedomir Jovanović ugyancsak elégedett lehet: pártja, 
illetve az LDP vezetésével létrehozott koalíció a korábbinál egyharmaddal több mandá-
tumot szerzett. Hozzájuk csatlakozott a Vuk Drasković vezette Szerb Megújhodás Pártja, 
amely 2008-ban még a Tadić által vezetett koalíció (Az Európai Szerbiáért) része volt. Ez 
utóbbit komoly vereség érte, hiszen míg 2008-ban 102 mandátumot sikerült szereznie, ad-
dig 2012-ben csupán 67-et. Ezt a képet nem csupán Draskovićék elpártolása árnyalja, de 
az a tény is, hogy az URS – amelynek egyik mostani szövetségese 2008-ban ugyancsak 
Tadić koalíciójának része volt – most önállóan 16 mandátumot szerzett. Ugyanakkor a DS 
és az URS együttes szavazata is 19 mandátummal kevesebb, mint amennyit 2008-ban Az 
Európai Szerbiáért kapott. Ezt a vereséget sokan elemezték, és sokféle eredményre jutot-
tak. A VMSZ eggyel több mandátumot szerzett ugyan, mint a 2008-ban még egységet 
alkotó Magyar Koalíció, de a reá leadott szavazatok száma kevesebb lett. Az az egy man-
dátum annak köszönhető, hogy a be nem jutott pártokra leadott szavazatok szétosztása 
most kedvezett a VMSZ-nek. Igen tanulságos a 2008-ban második helyezést elért Szerb 
Radikális Párt szavazatainak vizsgálata. Ha az SRS-re akkor leadott szavazatokat össze-
vetjük a pártból kivált és mostani győztes SNS-re, valamint a parlamentbe be nem jutott 
SRS-re, illetve a hozzájuk hasonló ideológiájú Dverire leadott voksokkal, akkor kiderül, 
hogy a radikális nézeteket vallókra a két választás alkalmával közel hasonló számú sza-
vazatot adtak le, csak ezek a szavazatok most jobban szétforgácsolódtak.

A válAsztási csAlásoK Kérdése

Az idei választások egyik legfeltűnőbb és legnehezebben értelmezhető jelensége 
a csalások feltűnően nagy száma volt. A szabad és demokratikus választások-
ra felügyelő központ, a CeSID május 6-án, a szavazások lezárását követően azt 

10 „Izbori za narodne poslanike u Narodnu skupštinu Republike Srbije, održani 11. Maja 2008. godine. 
Raspodela mandata”. Republika Srbija, Republička izborna komisija, http://www.rik.parlament.gov.
rs/latinica/propisi_frames.htm. Letöltés ideje: 2012. június 2.
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jelentette, hogy csupán kisebb szabálytalanságok történtek.11 Ugyanakkor tény, hogy a 
választási bizottság szerint elég magas, 170.995 volt az érvénytelen szavazatok száma. 
Május 9-én a VMSZ bejelentette, hogy csalások történtek, a párt szavazatait ellopták, 
ezért követelik a szavazatok újraszámlálását, és minden jogi eljárást igénybe vesznek an-
nak érdekében, hogy fény derüljön az igazságra.12 Május 10-én, a választási eredmények 
kihirdetésének napján az SNS közölte, bizonyítékai vannak arra, hogy komoly válasz-
tási csalások voltak. Egyúttal azt is közölték, hogy a VMSZ-en kívül ugyanezt állítja a 
Dveri és még egy párt is.13 Az SNS vezetője, Tomislav Nikolić még határozottabb váddal 
állt elő: „Meg kéne semmisíteni a választások eredményét, mert akkora visszaélések tör-
téntek, amilyenekre még 2000-ben, Slobodan Milošević leváltása előtt sem volt példa”14 
Nikolić állításainak a töredéke is elég lett volna ahhoz, hogy ha azok igazak lettek volna, 
a nemzetközi megfigyelők kifogásokat emeljenek. Ők azonban annak ellenére nem tették 
ezt meg, hogy először az LDP és az URS is hasonló vádakat fogalmazott meg, s komoly 
vádaskodás zajlott a VMSZ, illetve a DS és a Vajdasági Szociáldemokrata Liga között 
is. A Liga megfenyegette a VMSZ-t, hogy amennyiben a vádak nem bizonyosodnak be, 
a bíróság előtt kell majd felelniük az állításokért.15 Azt, hogy nem volt minden teljesen 
rendben, jól mutatja, hogy a belgrádi választási bizottság az LDP panasza nyomán 16 
szavazóhelyen érvénytelenné nyilvánította az eredményeket.16 Vladimir Goati, a 
Transparency Serbia igazgatója ennek ellenére így vélekedett Nikolić állításairól: 
„A nagyszámú ellenőrző mechanizmus miatt kicsi a valószínűsége ennek a mesének, de 
amennyiben Tomislav Nikolićnak (az SNS vezetőjének és elnökjelöltjének) sikerül ezt 
bebizonyítania, akkor az egész ügy epilógusa világos. Akkor ezek a választások szá-
momra nem voltak szabályosak.”17 Goati óvatos megfogalmazása jogosnak bizonyult, 
hiszen a Köztársasági Választási Bizottság azt közölte, hogy Nikolić az óvásban semmi-
lyen bizonyítékot nem hozott fel a választási csalás tényének alátámasztására.18 Hasonló 
álláspontra jutott az ügyészség is.19

11 „A CeSID megfigyelői szabálytalanságokat észleltek a választási bizottságok munkájában”. Vajdaság 
MA, http://www.vajma.info/cikk/szerbia/16607/A-CeSID-megfigyeloi-szabalytalansagokat-eszleltek-
a-valasztasi-bizottsagok-munkajaban.html, 2012. május 6.

12 „Pásztor István: Meglopták a VMSZ-t a választásokon”. Vajdaság MA, http://www.vajma.info/cikk/
tukor/4921/Pasztor-Istvan-Megloptak-a-VMSZ-t-a-valasztasokon.html, 2012. május 9.

13 „A haladók is szavazatlopásra gyanakszanak”. Magyar Szó, http://www.magyarszo.com/fex.
page:2012-05-10_A_haladok_is_szavazatlopasra_gyanakszanak.xhtml, 2012. május 10.

14 „Minden idők legnagyobb választási csalása”. Magyar Szó, http://www.magyarszo.com/fex.page:2012-
05-11_Minden_idok_legnagyobb_valasztasi_csalasa, 2012. május 11.

15 Uo.; „Dinkić: az október 5-ei választások után a május 6-ai a leggyanúsabb”. Vajdaság MA, http://
www.vajma.info/cikk/szerbia/16640/Dinkic-az-oktober-5-ei-valasztasok-utan-a-majus-6-ai-a-
leggyanusabb.html, 2012. május 11.

16 „Belgrádban 16 helyen semmisítették meg a szavazást”. Vajdaság MA, http://www.vajma.info/cikk/
szerbia/16635/Belgradban-16-helyen-semmisitettek-meg-a-szavazast.html, 2012. május 10.

17 „Vladimir Goati: kicsi a csalás valószínűsége, de ellenőrizni kell a vádakat”. Vajdaság MA, http://
www.vajma.info/cikk/szerbia/16642/Vladimir-Goati-kicsi-a-csalas-valoszinusege--de-ellenorizni-
kell-a-vadakat.html, 2012. május 11.

18 „A Köztársasági Választási Bizottság elvetette az SNS óvását”. Vajdaság MA, http://www.vajma.info/
cikk/szerbia/16648/A-Koztarsasagi-Valasztasi-Bizottsag-elvetette-az-SNS-ovasat.html, 2012. május 12.

19 „Izbori 2012. Uživo - Tužilaštvo: Nije bilo falsifikovanja rezultata”. Novosti, http://www.novosti.rs/
vesti/naslovna/aktuelno.316.html:379668-Izbori-2012-UZIVO---Tuzilastvo-Nije-bilo-falsifikovanja-
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Mindez azonban nem akadályozta meg Nikolićot abban, hogy továbbra is kitartson 
állítása mellett, sőt kijelentette, „meg kell szerveznem, hogy ne lopjanak meg a második 
körben. Ez alkalommal nem lesz mód a lopásra, vagy valóban össze fogunk verekedni, ha 
valaki lopni akar”; azaz, ha kell, fizikailag is megvédenek minden egyes szavazatot. Azt 
állította, hogy az ügyészség csak azért nem állapított meg csalásokat, mert még az is a DS 
kezében van.20 Ez a kijelentés persze alkalmat adott a DS-nek arra, hogy ellenváddal éljen, 
mondván: „Nikolić politikája megjósolhatatlan, megválasztása veszélyt jelent a szerbiai 
békére és stabilitásra”.21 Ha valaki mindebből még nem vonta le azt a következtetést, hogy 
a csalások hangoztatása az elnökválasztás második fordulójának egyik kampányeleme, 
akkor érdemes lett volna elgondolkodnia azon, hogy Nikolić még ezt követően is így 
érvelt: ha én győzök a választásokon, akkor Szerbia meg fogja tudni, „milyen választási 
csalásokat hajtott végre a rezsim”.22

Először éppen az az LDP vette észre, hogy baj van Nikolić állításaival, amelyik má-
jus 11-én még azt mondta, hogy a csalás ügyében készek akár az Alkotmánybíróságig is 
elmenni. Egy nappal később, amikor az SNS az állítólagos csalások miatt tüntetéseket kí-
vánt szervezni,23 és sokan az ország destabilizálásától tartottak, az LDP vezetője már arra 
figyelmeztetett, hogy „egyetlen komolyabb érv sem támasztja alá azt, hogy Szerbiában 
eget rengető választási csalás történt volna. Egyetlen ténnyel sem tudjuk alátámasztani a 
szervezett összeesküvésről szóló elméletet.”24

Nikolić a választási győzelme után többé már nem emlegetett semmiféle csalást. 
A többi, ez ügyben magát exponáló párt közül egyedül a Szabadkán a DS-szel komoly 
küzdelmet vívó VMSZ hangoztatta még kifogásait. Ami igazán érdekes, hogy – feltehe-
tően – a társadalmi béke (valamint a DS és a VMSZ közötti megállapodás) érdekében, a 
korábban megvádoltak tudtommal nem indítottak törvényes eljárást az ellenük – a jelek 
szerint – igaztalan vádakat hangoztatók ellen.

A pArlAmentbe bejutott pártoK, illetve KoAlícióK
vezető pártjainak rövid jellemzése

SNS

A 2008 szeptemberében Tomislav Nikolić által létrehozott jobbközép párt a háborús bű-
nök elkövetésével gyanúsított Vojislav Šešelj Szerb Radikális Pártjából – az EU-integráció 

rezultata, 2012. május 14.
20 „Nikolić verekedni is kész a választási csalás miatt”. Vajdaság MA, http://www.vajma.info/cikk/

szerbia/16662/Nikolic-verekedni-is-kesz-a-valasztasi-csalas-miatt.html, 2012. május 14.
21 „SNS: Zorić laže, fizički ćemo braniti glasove 20. maja”. Politika Online, http://www.politika.rs/

rubrike/tema-dana/SNS-Zoric-laze-fizicki-cemo-braniti-glasove-20-maja.lt.html, 2012. május 14.
22 „Harcterünk a szavazólap”. Magyar Szó, http://www.magyarszo.com/fex.page:2012-05-17_

Harcterunk_a_szavazolap, 2012. május 17.
23 „A haladók vasárnaptól tüntetéseket szerveznek”. Magyar Szó, http://www.magyarszo.com/fex.

page:2012-05-12_A_haladok_vasarnaptol_tunteteseket_szerveznek.xhtml, 2012. május 12.
24 „LDP: nem szól komolyabb érv a választási csalás mellett”. Vajdaság MA, http://www.vajma.info/

cikk/szerbia/16649/LDP-nem-szol-komolyabb-erv-a-valasztasi-csalas-mellett.html, 2012. május 12.
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körüli nézeteltérések miatt – kivált csoportból alakult. A párt szakított a radikálisok 
Európa-ellenességével, sőt azt a képet igyekezett magáról kialakítani, hogy fő célkitű-
zése az európai integráció. Koszovó megőrzésére irányuló retorikájuk sokban hasonlít a 
Koštunica által vezetett DSS-éhez és a DS-éhez is. Mindenekelőtt azt az elégedetlenséget 
igyekeztek meglovagolni, ami a lakosságban a tranzíció és a gazdasági válság nehézségei, 
illetve a hatalmon lévő politikusokkal szembeni ellenszenv (a korrupció gyanúja) miatt az 
elmúlt időszakban felgyülemlett. A párt – amely a jelek szerint nem bővelkedik megfelelő 
szakpolitikusokban – legfőbb jelszava a minden területre kiterjedő változások/változta-
tások szükségessége volt.25 Az SNS a két világháború között működő egyik legerősebb 
szerb párt nevét vette föl. Az SNS és a DS programja sok szempontból igen hasonló. 
Látványos különbség azonban, hogy míg Koszovó megőrzése az SNS 20 programpontja26 
közül a 3. pontban, önálló témaként szerepel, addig a DS 10 programpontja27 közül az 
utolsóban, a külpolitika részeként.

DS

A Boris Tadić volt köztársasági elnök által vezetett balközép-szociálliberális párt – amely 
tagja a Szocialista Internacionálénak – ugyancsak a két világháború közötti szerb po-
litikai erő örökösének tekinti magát. A DS az 1989 utáni időszak egyik legjelentősebb 
ellenzéki pártja, a 2000 utáni szerb politika egyik legfontosabb szereplője, a 2008 és 
2012 közötti kormánykoalíció vezető ereje. Ennek a pártnak volt a vezetője a Nyugaton 
is nagyra becsült, 2003-ban meggyilkolt Zoran Đinđić, Szerbia 2001 és 2003 közötti mi-
niszterelnöke. A párt új elnöke, Tadić 2004-től 2012-ig töltötte be az államfői tisztséget 
is.28 Sokan úgy vélik, hogy a DS hatalma korrupción és klientúraépítésen nyugszik. Az 
elemzők – akik alapvetően Tadić elvesztett elnökválasztási csatája után vizsgálták meg 
a problémát – véleménye megoszlott azt illetően, hogy miért következett be ez a súlyos 
kettős vereség: a párté és az elnöké. Egy részük a nem elég határozott korrupcióellenes 
harcot és az igazságszolgáltatás túlságosan lassú reformját, a klientúraépítést tekintette a 
fő problémának, és úgy vélte, maga Tadić a párt rossz politikájának áldozata.29

SPS

A szerb kommunisták pártja 1990-ben vette föl a Szerb Szocialista Párt nevet, és egé-
szen 2000 őszéig – nemegyszer választási csalások árán – ők irányították az országot. 

25 „O nama. Srpska napredna stranka – nova šansa za Srbiju”. SNS, http://www.sns.org.rs/sr/2010-06-
05-00-10-55.html, 2010. június 5.

26 „Српска Напредна Странка БЕЛАКЊИГА »Програмом до промена«”. SNS, http://www.sns.org.
rs/sr/o-srpskoj-naprednoj-stranici.html, 2011. október.

27 „Program za bolji život”. DS, http://www.ds.org.rs/dokumenti/program_za_bolji_zivot_2012-2016.
pdf. Letöltés ideje: 2012. június 18.

28 „Obnova Demokratske stranke”. DS, http://www.ds.org.rs/istorija/obnova-ds. Letöltés ideje: 2012. jú-
nius 18.

29 „Slede li previranja u DS-u”. Politika Online, http://www.politika.rs/rubrike/tema-dana/Slede-li-
previranja-u-DS-u.lt.html, 2012. május 22.; „Térdlövés”. Vajdaság MA, http://www.vajma.info/cikk/
kertelesnelkul/202/Terdloves.html, 2012. május 23.
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Nevükhöz fűződik tehát mindaz az antidemokratikus és a délszláv háborúval kapcsolatos 
politikai folyamat, amely miatt Szerbia kivívta a demokratikus világ ellenszenvét, sőt 
egy ideig a vele szemben bevezetett gazdasági blokádot is. Az SPS mostani elnöke, Ivica 
Dačić 1992 és 2000 között a párt szóvivőjének feladatát látta el. Az SPS 2008-ban az ő 
vezetése alatt merész fordulatot hajtott végre, s a posztkommunista múltat levetve, a DS 
koalíciós társaként az európai integráció híve lett.30

DSS

A párt 1992-ben vált ki a belső vitákkal terhes DS-ből, nem kis mértékben azért, mert 
erőteljesebben kívánta képviselni a szerb nemzeti érdekeket. A párt vezetője Vojislav 
Koštunica, akinek konzervatív nézetei erőteljesen meghatározzák a párt arculatát, s aki 
2000-ben az ellenzék támogatásával az elnökválasztáson legyőzte Slobodan Miloševićet. 
A nemzeti érdekek erőteljes hangsúlyozása az ő esetében azt jelenti, hogy Koszovó tovább-
ra is Szerbia része, amiről Belgrád semmilyen körülmények között, még az EU-integráció 
érdekében sem mond le. Igaz, hogy ezt valamivel enyhébb formában ugyan, de a töb-
bi párt is hangoztatja, a DSS-nél azonban ez az elv nyílt EU-ellenességgé változott. Az 
1999-es NATO-bombázás miatt a párt nem kíván a szervezethez csatlakozni, azt akarja, 
hogy Szerbia maradjon semleges, és (ha ez egyáltalán lehetséges) a többi pártnál is erőtel-
jesebben hangsúlyozza az Oroszországhoz fűződő kapcsolatokat, azok fontosságát.31

LDP

A 2005-ben létrehozott párt az SNS mellett a másik olyan párt(szövetség), amelyik erő-
teljesen hangsúlyozza az eddigi politika teljes megváltoztatásának szükségességét. Ez a 
Koszovóval kapcsolatos realitások elfogadását (annak tudomásul vételét, hogy Koszovó 
többé már nem része Szerbiának) éppúgy jelenti, mint a jogállamiság kiépítésének, illetve 
a liberális értékeknek a hangsúlyozását, az euroatlanti integrációhoz történő csatlakozás 
és a jószomszédi kapcsolatok kiépítésének erőteljes szorgalmazását.32

URS

A 2010 májusában létrehozott formáció33 honlapján nem található választási program, 
csak egy négy részből álló ismertető34 arról, hogy milyen célok mellett áll ki a párt. 
Ezek: a decentralizáció, a gazdaság hatékonyabbá tétele, a mezőgazdaság fejlesztése, 

30 „Socijalistička partija Srbije. Istorija”. SPS, http://sps.org.rs/istorija/?lang=lat; „Ivica Dačić”. SPS, 
http://sps.org.rs/predsednik/?lang=lat. Letöltés ideje: 2012. június 15.

31 „Zašto Srbija a ne Evropska Unija”. DSS, http://dss.rs/zasto-srbija-a-ne-evropska-unija/, 2012. márci-
us 12.

32 „Preokret”. LDP, http://www.ldp.rs/upload/PREOKRET%20JANUAR%202012.pdf. Letöltés ideje: 
2012. június 6.

33 „Formiran politički savez Ujedinjeni regioni Srbije”. Glas Javnosti, http://www.glas-javnosti.rs/
clanak/politika/glas-javnosti-17-05-2010/formiran-politicki-savez-ujedinjeni-regioni-srbije-0, 2012. 
május 17.

34 „Za šta se zalažemo”. Ujedinjeni Regioni Srbije, http://ujedinjeniregionisrbije.rs/, 2012. június 4.
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a gazdaság szereplőire gyakorolt direkt pártirányítás megszüntetése (párttalanítás). Úgy 
tűnik, hogy a gazdaság problémáit középpontba helyező párt, s nem érdeklik a szociális, 
illetve a külpolitikai kérdések.

a választások két fordulója közötti

legfontosAbb eseményeK

Az SPS meglepetésszerűen jó eredményét látva Ivica Dačić igen optimistán nyi-
latkozott, mondván, azt még nem lehet tudni, hogy ki lesz a köztársasági elnök, 
azt azonban igen, hogy ki lesz a miniszterelnök – nyilvánvalóan saját magára 

utalva.35 Ugyanakkor azt is érzékeltette, hogy a koalícióról folytatandó tárgyalásokon na-
gyon kemény érdekérvényesítő lesz. Bár logikusnak tekintette, hogy a koalíciót addigi 
partnerével, a DS-szel kösse meg, illetve hogy az elnökválasztás második fordulójában 
pártja Tadićot támogassa, de leszögezte: „Tudni akarom, ki lesz abban az új kormányban. 
Nem támogathatom Boris Tadić elnökjelöltet, ha utána a kormány kulcspozícióiban olyan 
pártok kapnak helyet, amelyek azt mondják, hogy a boszniai Szerb Köztársaság létrejötte 
népirtás eredménye [utalás az LDP-re], vagy másfelől, Tomislav Nikolićnál olyanok, akik 
meg akarják szakítani a kapcsolatot az Európai Unióval.”36 Dačić közölte, hogy a DS-szel 
kezdi majd meg a tárgyalásokat, de nem fut el az SNS elől sem.

Az nyilvánvaló volt, hogy elvileg többféle kormánykoalíció jöhetne létre:

1. A DS és az SNS által létrehozott nagykoalíció. Ennek ugyan rendkívül komoly tá-
mogatása lehetne a parlamentben, és programjaik alapján nem lenne kizárható a 
köztük lévő együttműködés, a személyes ellentétek miatt azonban kezdettől fogva 
csekély volt az esély egy ilyen koalíció létrehozására.

2. A DS, az SPS az LDP és az URS koalíciója. Ezt Dačićnak az LDP-vel kapcsolatos 
kifogásai tették kérdésessé. Arról nem is szólva, hogy az URS is igen kemény felté-
teleket támasztott.37

3. Az SNS, az SPS és a DSS koalíciója. Ez egyfelől eddig soha nem merült fel alternatí-
vaként, másfelől a DSS EU-ellenessége nem is tenné lehetségessé. Annál is kevésbé, 
mert a DSS vezetője közölte, ők hajlandók a tárgyalásokra, de ezek kiindulópontja 
pártjának az az igénye kell legyen, hogy Szerbia továbbra is semleges marad.

Mindez arra utalt, hogy a koalíciós tárgyalások nem lesznek könnyűek. A DS és az 
SPS ugyan már május 9-én megállapodott egymással, és abban is egyetértettek, hogy a 

35 „Dačić hoće mesto premijera, Tadić ispred Nikolića, Đilas ubedljiv u Beogradu”. Politika Online, 
http://www.politika.rs/rubrike/Politika/Izbori-Srbija-odziv.lt.html, 2012. május 6.

36 „Máris megkezdődött a koalíciós egyezkedés”. Vajdaság MA, http://www.vajma.info./cikk/
szerbia/16616/Maris-megkezdodott-a-koalicios-egyezkedes.html, 2012. május 7.

37 „Grubješić: Ili program URS ili oštra opozicija”. B92, http://www.b92.net/info/izbori2012/intervju.
php?yyyy=2012&mm=05&dd=10&nav_id=608191, 2012. május 10.; „URS uslovljava ulazak u vladu”. 
B92, http://www.b92.net/info/izbori2012/analize.php?yyyy=2012&mm=05&dd=11&nav_id=608406, 
2012. május 11.
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további koalíciós partnerekkel az elnökválasztás második fordulója után egyeztetnek.38 
Közben a gazdasági szakemberek és az EU-integráció ügyében illetékesek arra figyel-
meztettek, hogy mindkét terület gyors kormányalakítást igényel.39 Ugyanakkor a két 
elnökjelölt arra törekedett, hogy erősítse a pozícióját.

Nikolić komoly politikai képességről tanúskodó, de nem teljesen veszélytelen megálla-
podást kötött Koštunicával arról, hogy a támogatását élvezheti az elnökválasztás második 
fordulójában.40 E szerint „egyetértettek abban, hogy azt a kérdést, hogy vajon Szerbiának 
az-e az érdeke, hogy politikailag semleges ország legyen, vagy pedig az EU tagállamának 
kell lennie, demokratikus módon oldják meg, úgy, hogy erről a nép szabadon megtartott 
referendumon dönt. A DSS és az SNS a szerb parlamentben olyan összehangolt politikát 
folytat majd, amely lehetővé teszi, hogy a polgárok referendumon döntsenek a politikai 
és a katonai semlegességről.” Az egyezmény 3. pontja szerint a két párt összehangolt po-
litikát folytat az alkotmány ügyében, s azt csak az egyetértésükkel lehet megváltoztatni. 
Nikolić komoly nyereségként könyvelhette el a DSS szavazótáborának támogatását. Az 
EU ügyében megtartandó népszavazás elfogadásával semmit sem veszített, hiszen ilyet 
minden tagjelölt országban tartottak. A katonai semlegesség ügye és az alkotmány kérdése 
azonban (ha az SNS betartja az egyezményt) egyértelmű gátja lehet a NATO-tagságnak, 
illetve annak, hogy Koszovó kérdésében a DSS-nek nem tetsző módon változtassák meg 
az alkotmányt. Sőt, az alkotmány módosítása adott esetben problémássá teheti az SNS és 
az URS együttműködését is, hiszen ez utóbbi párt az ország regionalizációjára törekszik, 
a DSS viszont a decentralizációt hangoztatva, lényegében ellenzi azt.41

Tadić egyszerre két üzenetet kommunikált. Egyfelől azt, hogy győzelme esetén je-
lentős gazdasági növekedés várható, másfelől azt, hogy nem lesz könnyű, mert súlyos 
intézkedéseket kell foganatosítani.42

38 „Dogovorena koalicija DS–SPS”. B92, http://www.b92.net/info/izbori2012/vesti.
php?yyyy=2012&mm=05&dd=09&nav_id=607609, 2012. május 9.

39 „Milica Delević: A mielőbbi kormányalakítás fontos a reformok folytatása miatt”. Vajdaság MA, 
http://www.vajma.info/cikk/szerbia/16632/Milica-Delevic-A-mielobbi-kormanyalakitas-fontos-a-
reformok-folytatasa-miatt.html, 2012. május 10.; „Bankkormányzó: azonnali reformokat, vagy oda a 
dinár!”. Vajdaság MA, http://www.vajma.info/cikk/tukor/4959/Bankkormanyzo-azonnali-reformokat-
-vagy-oda-a-dinar.html, 2012. május 16.

40 „Tekst sporazuma predsednika DSS i predsednika SNS”. DSS, http://dss.rs/saopstenje-demokratske-
stranke-srbije-4/, 2012. május 16.

41 „Regionalizacija nije potrebna”. DSS, http://dss.rs/regionalizacija-nije-potrebna/, 2012. április 26.
42 „Tadić: Neće biti bajka, ali imamo hrabrosti za teške odluke”. Politika Online, http://www.politika.rs/

rubrike/Politika/Zavrsna-konvencija-Tadica-u-Beogradskoj-Areni.lt.html, 2012. május 17.
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az elnökválasztás második fordulója

és nikolić magatartása

Az elnökválasztás két fordulójának eredménye

Forduló Boris Tadić Tomislav Nikolić
2012. május 6.* 25,33% 24,99%

2012. május 20.** 46,77% 50,21%
  * „Izbori za predsednika Republike održani 6. maja 2012. godine (Prvi krug)”. Republika Srbija, Repub-

lička izborna komisija, http://www.rik.parlament.gov.rs/latinica/propisi_frames.htm, 2012. május 10.
** „Izbori za predsednika Republike održani 20. maja 2012. godine (Drugi krug)”. Republika Srbija, Repub-

lička izborna komisija, http://www.rik.parlament.gov.rs/latinica/propisi_frames.htm, 2012. május 24.

Bár Dačić föntebb említett kijelentése, valamint egy április végi közvélemény-
kutatás43 (amelyben Nikolićot hozták ki győztesnek) óvatosságra inthetett volna, 
az elemzők döntő többségét – beleértve-e sorok íróját is – mégis teljes megle-

petésként érte Nikolić győzelme. Először is azért, mert Tadić már kétszer is (2004-ben 
és 2008-ban) legyőzte őt, méghozzá úgy, hogy az első fordulóban Nikolić szerzett több 
szavazatot. Másodszor azért, mert a Tadić mögé fölsorakozó pártok szavazói elvileg jóval 
(mintegy négyszázezerrel) többen voltak, mint akik Nikolić támogatóiként jöttek szóba. 
Harmadszor azért, mert több beszámoló szerint a közvélemény-kutatások Tadić fölényes 
(58 százalékos) győzelmét ígérték.44 Én magam nem láttam ilyen adatokat, s az egyik 
elemző szerint ezt csupán az előző kormányhoz közelálló Blic című lap terjesztette.45 
A megfigyelők a vereséget annak tudták be, hogy a választási részvétel (abban a meggyő-
ződésben, hogy úgyis Tadić győz) alacsony volt,46 de az előbb említett elemző úgy véli, 
Tadić arrogáns hatalomgyakorlásának is része volt benne. (Lehet, de akkor vajon ez miért 
nem hatott az elnökválasztás első fordulójában?)

Nikolić váratlan győzelme és néhány kijelentése meglehetős zavart okozott mind 
Szerbián belül, mind pedig az országon kívül. Szerbiában mindenekelőtt azért, mert a 
vereség után Tadić bejelentette, hogy nem kíván miniszterelnök lenni, mert nem akar az 
új elnökkel kohabitációra lépni.47

A következő zavart maga Nikolić okozta. Először úgy tűnt, nem lesz probléma, hiszen 
az EU vezetői Nikolić ismert múltja ellenére is igen gyorsan gratuláltak a győzelemhez. 

43 „Faktor plus: Vode SNS i DS”. Akter Dnevni, http://www.akter.co.rs/25-politika/2693-faktor-plus-
vode-sns-i-ds.html, 2012. május 1.

44 „Bombameglepetés a szerb elnökválasztáson”. Index.hu, http://index.hu/kulfold/2012/05/20/tadi_ra_
mar_sportfogadni_sem_lehet/, 2012. május 20.

45 Igor Mekina: „Presenetljiva zmaga Nikolića”. Mladina, http://www.mladina.si/112354/presenetljiva-
zmaga-nikolica/, 2012. május 21.

46 „Pobednika odlučila mala izlaznost”. B92, http://www.b92.net/info/izbori2012/vesti.
php?yyyy=2012&mm=05&dd=20&nav_id=610996, 2012. május 20.

47 „Tadić: Čestitam, neću biti premijer”. B92, http://www.b92.net/info/izbori2012/vesti.
php?yyyy=2012&mm=05&dd=20&nav_id=610985, 2012. május 20.
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Sőt, egy liberális szlovén hírportál48 állítása szerint Herman Van Rompuy és José Manuel 
Barroso közös jókívánsága (amely hivatalosan május 21-én vált nyilvánossá49) már két 
órával a szavazás lezárulta előtt kikerült az internetre.50 Az USA viszont csak május 23-
án „üdvözölte azt a tényt, hogy Szerbia újonnan megválasztott elnöke, Tomislav Nikolić 
megerősítette azt az álláspontját, miszerint Szerbia jövőjét az európai irányultság szel-
lemében kívánja alakítani, ugyanakkor arra ösztönzi az új elnököt, hogy konstruktív 
módon működjön együtt Koszovóval”.51 Washington bejelentette, hogy a kormány-
alakításba nem kíván beleavatkozni. Nikolić viszont zavarba ejtően ellentmondásosan 
viselkedett. A győzelem napján közölte, lemond pártelnöki tisztségéről, és minden 
párttal együtt kíván működni.52 (Ez látványosan eltért Boris Tadić magatartásától, aki 
elnöksége idején is megőrizte pártelnöki funkcióját.) Első megnyilatkozásai ugyancsak 
biztatóak voltak. Elismerően szólt arról, ahogy Tadić gratulált neki a győzelemhez. 
(Kulturált és komoly beszélgetés volt – mondta.) Kijelentette, hogy – a meglehetősen 
durva kampányban elhangzottak miatt – senkire sem haragszik, s hogy Németország 
Szerbia fő szövetségese, ezért találkozót kér Angela Merkeltől, továbbá hogy Szerbia 
nem tér le az EU-integráció útjáról. Közölte, hogy javítani akar a Montenegróhoz fű-
ződő viszonyon. Azt a bejelentését, hogy nem mondanak le Koszovóról, nagyjából 
természetesnek tekinthetjük, s azzal sem lépett túl semmiféle határt, hogy közölte, fel-
keresi Moszkvát, Brüsszelt és Washingtont. (Moszkvába nem köztársasági elnökként, 
hanem az Egységes Oroszország kongresszusának meghívottjaként utazott.) A május 
20-án adott nyilatkozat egyetlen disszonáns hangja Horvátországgal volt kapcsolatban. 
Miközben leszögezte, hogy a régió valamennyi országának államfőjével jó viszonyt 
akar kialakítani, szükségét érezte annak, hogy közölje: nem érez genetikai gyűlöle-
tet Horvátországgal szemben. Ehhez még azt is hozzátette, „Horvátországnak be kell 
bizonyítania, hogy rászolgált” az EU-tagságra, meg kell oldania az elűzött szerbek és 
vagyonuk problémáját.53

A régió vezetői mérsékelt optimizmussal fogadták megválasztásának hírét. A horvát 
kormány alelnöke nem kételkedett abban, hogy tovább folytatódik a két ország közötti 

48 „Tomislav Nikolić novi predsednik Srbije: »Božja pravičnost obstaja«”. Novice Dnevnik, http://www.
dnevnik.si/novice/svet/1042530631, 2012. május 20.

49 „Joint Statement by European Commission President Barroso and European Council President Van 
Rompuy on the Election of Tomislav Nikolić as President of the Republic of Serbia”. Europa, http://
europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/12/361, 2012. május 21.

50 A lap szerint a túl gyorsan kikerült hírt hamar eltávolították az internetről, de amint azt a lap bemutat-
ta, a Google archívuma 21.06-kor még őrizte a csak másnap hivatalossá vált szöveget. Egy makedón 
hírportál szerint a hír már három órával az urnák lezárása előtt, hat órával a hivatalos eredményhir-
detés előtt fönn volt az interneten. „EU Congratulates Nikolic Election Win 3 hrs before Polls Close”. 
MINA, http://macedoniaonline.eu/content/view/21048/2/, 2012. május 20.

51 „Az Egyesült Államok üdvözli Nikolić európai irányultságát”. Vajdaság MA, http://www.vajma.info/
cikk/szerbia/16728/Az-Egyesult-Allamok-udvozli-Nikolic-europai-iranyultsagat.html, 2012. május 23.

52 „Srbija izabrala Nikolića: »Nastavljamo europski put. Nisam više član ni jedne stranke, surađivat ću 
sa svima«”. Jutarnji List, http://www.jutarnji.hr/srbija-u-drugom-krugu-bira-predsjednika/1029322/, 
2012. május 20.

53 „Nikolić: Stići ću i u Hrvatsku, ne mrzim Hrvate”. Blic, http://www.blic.rs/Vesti/Politika/324568/
Nikolic-Stici-cu-i-u-Hrvatsku-ne-mrzim-Hrvate, 2012. május 20.

Szilágyi Imre                                  Szerbia útja a választásoktól 

2012. július 19.           13



együttműködés.54 A szlovén államfő annak a reményének adott hangot, hogy Szerbia az 
európai értékek iránti elkötelezettség útján halad tovább.55

Ezt a kedvező légkört pillanatok alatt megrontotta, hogy május 25-én56 közismertté 
vált Nikolić május 19-én, tehát egy nappal választások előtt a FAZ-nak adott nyilatkoza-
ta.57 Ebben egyebek között azt mondta, hogy Nagy-Szerbia egy olyan álom, amely ma 
már nem megvalósítható. Ő elfogadja a jelenlegi realitásokat, tudomásul veszi a kialakult 
nemzetközi határokat Szerbia és Horvátország, illetve Szerbia és Bosznia-Hercegovina 
között. Magától értetődőnek tekintette, hogy a délszláv háborúban csetnikként vett részt 
(állítólag a horvátországi harcokban is), s azt mondta, „ha engem valaki ismét hív, ismét 
megvédem Szerbiát”. Úgy vélte, hogy amit mond, az egyáltalán nem sértő a horvátokra 
nézvést. Számos olyan megállapítást tett még, amit a horvátok és a bosnyákok nehezen ve-
hettek tudomásul, de a horvát közvéleményt az az állítása háborította fel igazán, miszerint 
Vukovár szerb város, a horvátok oda nem térhetnek vissza. A horvát államfő kiemelte, 
hogy „amennyiben ez a kijelentés a kilencvenes évek némely elképzelésének visszaté-
rését jelenti, akkor elmondható, hogy ezek az elvek nem lesznek megvalósíthatóak”.58 
Hozzátette: Nikolić politikájától függ majd, hogy lesz-e együttműködés, és reményét fe-
jezte ki, hogy az új szerb államfő felülvizsgálja majd álláspontját. Csakhogy egyáltalán 
nem ez történt: Nikolić kabinetje egyszerűen letagadta, hogy az új államfő ezt mondta 
volna.59 A FAZ újságírója ezután közzétette a hangfelvételt, amely egyértelműen a leír-
takat igazolta.60 Nyilván nem véletlen, hogy a Nikolić-kabinet idézett oldalán ma csupán 
az eredeti szöveg – önmagában értelmezhetetlen – utolsó mondata található. Az új szerb 
államfő azzal próbálta enyhíteni a kialakult helyzetet, hogy nem az a fontos, amit koráb-
ban (akár 15-20 évvel ezelőtt) mondott, hanem az, amit megválasztása óta mond. Közölte, 
a június 11-én tartandó beiktatási ünnepségre meghívja a horvát államfőt, s hozzátette, 
„soha nem teszek olyat, ami megrontaná a két ország és a két nép viszonyát”.61

Június 1-jén azonban a montenegrói televíziónak adott interjúban olyat mondott, ami 
már nem csupán a horvátok, hanem a délszláv régió, valamint az EU és az USA politikusa-

54 „Čačić: Ne sumnjam u suradnju sa Srbijom”. Nacional, http://www.nacional.hr/clanak/130260/ne-
sumnjam-u-suradnju-sa-srbijom, 2012. május 21.

55 „Predsednik čestital novoizvoljenemu srbskemu predsedniku”. Predsednik Republike Slovenije, 
http://www.up-rs.si/up-rs/uprs.nsf/dokumentiweb/BB0E68CA0F045666C1257A0500525532?OpenD
ocument, 2012. május 21.

56 „Naglašavaju kako će Nikolićeva politika biti usmjerena na izgradnju mira i stabilnosti u regiji”. 
Hrvatska TIME, http://cro.time.mk/read/56e0ee541c/58dd79f7c3/index.html, 2012. május 25.

57 „Wahl in Serbien »Die Serben durften nicht entscheiden, wo sie leben wollen«”. FAZ.net, http://www.
faz.net/aktuell/politik/ausland/wahl-in-serbien-die-serben-durften-nicht-entscheiden-wo-sie-leben-
wollen-11750937.html, 2012. május 19.

58 „Nikolić reagovao na pisanje njemačkog FAZ-a: Reč je o podloj i podmukloj laži”. Pobjeda, http://
www.pobjeda.me/2012/05/25/tomislav-nikolic-reagovao-na-pisanje-njemackog-faz-a-rec-je-o-
podloj-i-podmukloj-lazi/, 2012. május 25.

59 „Saopštenje za javnost”. SNS, http://sns.org.rs/sr/srpska-napredna-stranka-novinsrske-sapostenja/116-
2010-06-04-22-17-07/4384--srpska-napredna-stranka-saopstenje.html, 2012. május 25.

60 „Poslušajte što je točno Nikolić rekao za FAZ: »Vukovar je bio srpski grad i nemaju šta Hrvati da se 
vrate«”. Index, http://www.sport.index.hr/vijesti/clanak/poslusajte-sto-je-tocno-nikolic-rekao-za-faz-
vukovar-je-bio-srpski-grad-i-nemaju-sta-hrvati-da-se-vrate/617308.aspx, 2012. május 27.

61 „Nikolić će na inauguraciju pozvati Josipovića”. Blic, http://www.blic.rs/Vesti/Politika/325819/
Nikolic-ce-na-inauguraciju-pozvati-Josipovica, 2012. május 29.
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inak a felháborodását is kiváltotta. Nikolić ugyanis azt hangoztatta, hogy „Srebrenicában 
nem volt népirtás. Srebrenicában hatalmas bűntett történt, amit a szerb nép egyes tagjai 
követtek el, akiket fel kell kutatni, bíróság elé kell állítani, és meg kell büntetni.”62 Barroso 
szóvivője csak négy nap múlva közölte, hogy az EU álláspontja szerint Srebrenicában 
igenis népirtást követtek el, s ez téma lesz Nikolić brüsszeli megbeszélésein is;63 az USA 
pedig június 6-án fejezte ki nemtetszését.64 A szlovén, a horvát, a boszniai és a makedón 
államfő bejelentette, nem vesz részt a beiktatási ünnepségen. Ez a tény nem könnyíti majd 
meg, hogy Szerbia, eleget téve az EU ilyen irányú elvárásainak, jószomszédi kapcsolato-
kat ápoljon, és sikeres legyen a regionális együttműködésben.

Az EU tisztségviselői nemtetszésük kifejezése ellenére is érzékelhetően arra töreked-
tek, hogy fenntartsák a párbeszédet az új szerb államfővel, és mindenekelőtt arra, hogy 
Koszovó ügyében további eredményeket érjenek el.65

A KormányKoAlíció létrehozásánAK nehézségei

az elnökválasztás utáni első héten

Így azután a hazai és a nemzetközi figyelem a kormányalakítás eseményeire összpon-
tosult. Az pedig május 20-a és július 8-a között bővelkedett a fordulatokban. Tadić 
veresége lehetetlenné tette azt a ki nem mondott, de érzékelhető elképzelést, hogy a 

DS vezetője köztársasági elnökként úgy igazgassa a pártok közötti tárgyalásokat, hogy 
a kormánykoalíciót a DS és partnerei hozhassák létre. Ráadásul a vereség lelkileg telje-
sen megtörte Tadićot, annál is inkább, mert képtelen volt elfogadni azt az új helyzetet, 
amelyben neki kellene elfoglalnia a miniszterelnöki posztot: nem kívánta ugyanis a 
kohabitációt korábbi ellenfelével.66

Az SPS vezetője azt hangoztatta, hogy a választási eredmények nem változtatják 
meg a korábban (május 9-én) megkötött megállapodást, ezért azt várja, hogy a koalíciós 
tárgyalások rendkívül gyorsan megkezdődnek.67 Tadić lelkiállapota és a DS-ben folyó 
belharcok miatt azonban egy teljes hét telt el anélkül, hogy akárcsak sejteni lehetett volna, 
hogy mi lesz. Egy ideig mindenki arra várt, hogy a DS végre színre lép az elképzelésével 
(az SPS sürgette a DS döntését), amikor azonban ez annak ellenére nem történt meg, hogy 

62 „Srbski predsednik Nikolić: V Srebrenici ni bilo genocida”. Reporter, http://www.reporter.si/svet/
srbski-predsednik-nikoli%C4%87-v-srebrenici-ni-bilo-genocida/9667, 2012. június 1.

63 „EU: U Srebrenici je bio genocid”. Blic, http://www.blic.rs/Vesti/Politika/326716/EU-U-Srebrenici-
je-bio-genocid, 2012. június 4.

64 „Az Egyesült Államoknak sem tetszik Nikolić Srebrenicával kapcsolatos kijelentése”. Vajdaság 
MA, http://www.vajma.info/cikk/szerbia/16797/Az-Egyesult-Allamoknak-sem-tetszik-Nikolic-
Srebrenicaval-kapcsolatos-kijelentese.html, 2012. június 6.

65 „Brüsszel azt várja Belgrádtól, hogy javítsa viszonyát Koszovóval”. Vajdaság MA, http://www.vajma.
info/cikk/szerbia/16843/Brusszel-azt-varja-Belgradtol--hogy-javitsa-viszonyat-Koszovoval.html, 
2012. június 14.

66 „Tadić: Čestitam, neću biti premijer”. B92, http://www.b92.net/info/izbori2012/vesti.
php?yyyy=2012&mm=05&dd=20&nav_id=610985, 2012. május 20.

67 „Dačić: Rezultati ne menjaju dogovor”. B92, http://www.b92.net/info/izbori2012/vesti.
php?yyyy=2012&mm=05&dd=20&nav_id=610968, 2012. május 20.
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a DS azt hangoztatta, hogy gyors kormányalakításra törekszik, a szerb politikai színtéren 
szokatlan mozgások kezdődtek.

Az első meglepetést Nikolić és pártja okozta. Május 24-én az SNS alelnöke (aki koráb-
ban úgy nyilatkozott, hogy mivel ők a relatív győztesek, pártja nélkül nem lehet legitim 
kormányt alakítani), majd maga Nikolić is azt érzékeltette, az új kormányt valószínűleg 
az eddigi kormánykoalíció pártjai – a DS és a Dačić vezette szocialisták (SPS) – fogják 
létrehozni. Bár többen attól tartottak, hogy Nikolić az SNS-t bízza meg a kormányalakí-
tással, az új államfő kijelentette: „Nem tudom, hogy ki alakítja meg a kormányt, ám úgy 
tűnik, hogy a demokraták, az SPS és a korábbi koalíció pártjai hozzák majd létre; de arra 
kérem őket, hogy mielőbb döntsenek erről, mivel a lehető leghamarabb szeretném meg-
bízni a kormányfőjelöltet a kormány megalakításával.”68 Nikolić e bejelentése bizonyos 
fordulópontot jelent a szerb belpolitikában és politikai kultúrában. Az új államfő szakított 
korábbi konfrontatív politikájával, és a politikai realitásokat vette figyelembe; egyúttal 
tudomásul vette, hogy a szerb államfőnek gyenge felhatalmazásai vannak, nem léphet 
ezeken túl.

Éppígy új politikai kultúra kialakulására utalt a DS potenciális partnereinek május 26-i 
akciója. Amikor az SNS és Nikolić világossá tették, hogy nem kívánják megakadályozni 
a másik oldal kormányzását, az SPS, az LDP és az URS ultimátumban szólította fel a 
DS-t, hogy nevezze meg a kormányfőjelöltjét, különben a három párt – egyfajta koalíciót 
alkotva – a legerősebb parlamenti erőként jelenik meg, annak minden következményével 
együtt.69 Azzal, hogy valójában nem kívánták létrehozni ezt a koalíciót, csupán a felelős 
magatartás érdekében nyomást akartak gyakorolni a DS-re, Nikolić és az SNS után ők 
is megmutatták, hogy Szerbiában a politikai erők felismerték, új politikai kultúrára van 
szükség, mert az ország csak így tudja teljesíteni az előtte álló feladatokat. Ez persze nem 
jelenti azt, hogy ne lennének nagyon is komoly feszültségek és harcok a pártok között – s 
ezt igazolták a következő hetek eseményei is.

Úgy tűnik azonban, hogy Tadićnak még ez sem volt elég a döntéshez: még egy ösztön-
zésre volt szüksége, s ezt Moszkvából kapta meg. A Nikolićot vendégül látó Putyin – aki 
bejelentette, hogy Moszkva kész 800 millió dolláros hitelt nyújtani Szerbiának – arra kérte 
az új szerb államfőt, hogy üdvözölje Tadićot, és „adja át neki a jövőbeni munkára vo-
natkozó legjobb kívánságaimat”.70 A Szerbia NATO-tagságát élesen ellenző Oroszország 
nagyon is érdekelt Szerbia EU-integrációjában, s ennek legfőbb biztosítékát a jelek szerint 
akkor – akárcsak az EU vezetői – Moszkva is Tadićban látta. Tadić május 27-re legyőz-
te depresszióját, és bejelentette, hogy feltételekkel ugyan, de – amennyiben a partnerek 
elfogadják az új kormány működéséhez szükséges elveket, célokat és tervet – vállalja a 
kormányfői megbízatást.71

68 „Nikolić: Čini mi se da će vladu formirati DS, SPS i stranke bivše koalicije”. Politika Online, http://
www.politika.rs/rubrike/Politika/Nikolic-apeluje-da-se-vlada-sto-pre-formira.lt.html, 2012. május 25.

69 „Három párt ultimátumot adott demokratáknak, hogy nevezzék meg kormányfőjelöltjüket”. Vajdaság 
MA, http://www.vajma.info/cikk/szerbia/16738/Harom-part-ultimatumot-adott-demokrataknak--
hogy-nevezzek-meg-kormanyfojeloltjuket.html, 2012. május 25.

70 „Nikolić Putyinnal tanácskozott Moszkvában”. Vajdaság MA, http://www.vajma.info/cikk/
szerbia/16748/Nikolic-Putyinnal-tanacskozott-Moszkvaban.html, 2012. május 26.

71 Danijela Milinković: „Biću premijer kada prihvate plan Vlade”. B92, http://www.b92.net/info/
izbori2012/intervju.php?yyyy=2012&mm=05&dd=27&nav_id=613229, 2012. május 27.
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egy hosszúrA nyúlt, siKertelen KormányAlAKítási Kísérlet

A DS és az SPS között másnap meg is kezdődtek a tárgyalások, de már ekkor ki-
derült, hogy vannak bizonyos problémák. Egyfelől az, hogy a két fél között még 
nincs egyetértés a feltétlenül szükséges harmadik partner kilétében, illetve hogy 

az SPS (bár fő tárgyalópartnerének a DS-t tekinti) az SNS-szel is folytat megbeszélése-
ket. Tadić megismételte, hogy nem kíván koalícióra lépni az SNS-szel, Dačić pedig – a 
megfigyelő számára kissé váratlanul – azt mondta, hogy számukra egyértelmű, hogy a 
miniszterelnököt a DS adja majd.72

Lassan kirajzolódtak a legfőbb ellentétek is. A DS közölte, hogy korábbi partnerei-
vel, valamint az európai integrációt szorgalmazó LDP-vel szeretne kormányt alakítani. Az 
SPS azt hangoztatta, hogy hosszas kormányalakítási tárgyalásokra kell számítani. Az SNS 
megismételte, hogy nem kívánja megakadályozni a DS és az SPS kormányalakítását, ha 
képesek rá, de azt is, hogy helytelen lenne, ha őket eleve kizárnák a megbeszélésekből, 
mivel az új kormányt nagyon nehéz feladatok várják. A párt bejelentette, kitart amellett, 
hogy ki kell vizsgálni a választási szabálytalanságokat. A tárgyalásokba még be nem vont 
LDP (az SNS-hez némileg hasonlóan) azt hangoztatta, hogy a választások megmutatták: 
a polgárok változást akarnak a kormány munkájában. Szerintük ezt azzal lehet elérni, 
hogy vagy az SNS-t, vagy az LDP-t bevonják a kormányba – ez a döntés azonban a DS 
és az SPS kezében van.73 Az URS ugyancsak a korábbi politika megváltoztatását szabta a 
kormányba lépés feltételéül.74 A megegyezés egyik legfontosabb akadálya az volt, hogy a 
DS nem mutatott hajlandóságot az URS vezetőjével, Mlađan Dinkićcsel való együttmű-
ködésre.75 Dinkić a kormányban kialakult ellentétek miatt 2011 februárjában lemondott 
tisztségéről.76 A másik akadály a jelek szerint az volt – bár ez csak később lett teljesen 
egyértelmű –, hogy a DS nem volt hajlandó átadni a miniszterelnöki posztot Dačićnak.77

Miközben a gazdaság és a pénzügyi szektor vezetői folyamatosan arra figyelmez-
tettek, hogy az ország nehéz helyzetben van, ezért mielőbbi kormányalakításra és gyors 
reformokra van szükség, az SNS – a későbbieket tekintve – figyelemreméltó bejelentést 
tett. Az említett nehézségekre hivatkozva sürgette, hogy Szerbia a válság elkerülése 

72 „Završen sastanak Tadića i Dačića, bez izjava za javnost”. Blic, http://www.blic.rs/Vesti/
Politika/325657/Zavrsen-sastanak-Tadica-i-Dacica-bez-izjava-za-javnost, 2012. május 28.

73 „Za sada razgovori samo o ciljevima vlade”. Blic, http://www.blic.rs/Vesti/Politika/325795/Za-sada-
razgovori-samo-o-ciljevima-vlade, 2012. május 29.

74 „URS: Nećemo biti privezak u nekoj novoj nesposobnoj vladi”. Blic, http://www.blic.rs/Vesti/
Politika/325843/URS-Necemo-biti-privezak-u-nekoj-novoj-nesposobnoj-vladi, 2012. május 29.

75 „Dinkić nélkül is lehet kormányt alakítani”. Magyar Szó, http://www.magyarszo.com/fex.page:2012-
06-26_Dinkic_nelkul_is_lehet_kormanyt_alakitani.xhtml, 2012. június 26.

76 „Miniszteri feladatok összevonása: Mlađan Dinkić helyett Jasna Matić”. Vajdaság MA, http://www.
vajma.info/cikk/szerbia/14323/Miniszteri-feladatok-osszevonasa-Mladjan-Dinkic-helyett-Jasna-
Matic.html, 2011. február 21.

77 „Dačiću ne bi dali da bude premijer”. B92, http://www.b92.net/info/izbori2012/vesti.
php?yyyy=2012&mm=06&dd=28&nav_id=622195, 2012. június 28.
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érdekében mielőbb kezdje meg a tárgyalásokat az IMF-fel.78 Ez azért fontos, mert április 
elején – az akkor még elnökjelöltként nyilatkozó – Dačić határozottan leszögezte: ameny-
nyiben őt választják meg köztársasági elnökké, az IMF nem sokáig tartózkodik majd 
Szerbiában, mert „az IMF nem vezetheti Szerbia politikáját”.79

A következő egy hónap azt mutatta, hogy a lehetséges partnerek között nagyon éles 
elvi és személyi ellentétek vannak. Miközben az új államfő a gyors kormányalakítást 
szorgalmazta, Dačić bejelentette, hogy ha a DS-szel nem tudnak megállapodni, akkor 
tárgyalásokat kezd az SNS-szel, hiszen az is van annyira európai irányultságú, mint a DS, 
s meglebegtette, hogy egy másfajta felállásban ő akár kormányfő is lehetne.80

A tárgyalások során az SPS és a DS közötti viszony egyre inkább megromlott. Az SPS 
és az URS együttműködési megállapodást kötött, majd Dačić arra hivatkozva, hogy nem 
kíván eleget tenni az EU Koszovóval kapcsolatos újabb követeléseinek (a két fél nyisson 
egyfajta kancelláriát a másik fővárosában), azt mondta, a legjobb az lenne, ha a DS és az 
SNS hozná létre a kormánykoalíciót, ő pedig kimaradna belőle.81 Ez a manőver azonban 
a jelek szerint inkább arra volt jó, hogy az SPS színvallásra késztesse a DS-t és az SNS-t: 
melyik kínálja fel számára a kormányfői posztot, illetve a nagyobb hatalmat.82 Az SNS 
értett a jelekből, és felajánlotta Dačićnak a miniszterelnöki széket (annak a pártnak a veze-
tőjének, amely 29-cel kevesebb mandátummal rendelkezik, mint ők), hiszen láthatóan ez 
volt az ára a kormányra kerülésnek. A belügyminiszteri posztot azonban ekkor még nem 
volt hajlandó átadni.83 Az SPS tehát tovább folytatta a tárgyalásokat a DS-szel, de a két párt 
egyre inkább a másikra igyekezett hárítani a felelősséget a megegyezés kudarca miatt.

fordulAt A KormányAlAKítási tárgyAlásoKon

Június 27-én, 28-án nagyjából eldőlt a kérdés. A hírek szerint az SNS rendkívül nagy 
engedményeket tett, és túlsúlya ellenére csupán a külügyi, a honvédelmi és az in-
tegrációs ügyek tárcáját kívánta magának megtartani. A többit felajánlotta az SPS, 

illetve az URS számára; azaz Dačić a miniszterelnökség elnyerése mellett megőrizhette 
a belügyi tárcát is, az SPS pedig közölte, hogy nem tárgyal tovább a DS-szel.84 A DS 

78 „SNS: Što pre da počnu pregovori sa MMF-om”. Blic, http://www.blic.rs/Vesti/Politika/325839/SNS-
Sto-pre-da-pocnu-pregovori-sa-MMFom, 2012. május 29.

79 „Dačić: Ne može MMF da vodi politiku u Srbiji”. Blic, http://www.blic.rs/Vesti/Politika/316322/
Dacic-Ne-moze-MMF-da-vodi-politiku-u-Srbiji, 2012. április 8.

80 „Dačić kormányfőnek készül a haladókkal /Vajdaság MA, http://www.vajma.info/cikk .”?
szerbia/16829/Dacic-kormanyfonek-keszul-a-haladokkal8207.html, 2012. június 12.

81 „Dačić: Neka DS i SNS prave koaliciju ako su pristale na nove uslove Video”. Blic, http://www.blic.rs/
Vesti/Politika/328760/Dacic-Neka-DS-i-SNS-prave-koaliciju-ako-su-pristale-na-nove-uslove, 2012. 
június 17.

82 „Szerbiának akkor lesz kormánya, ha Dačić lehet a kormányfő?”. Vajdaság MA, http://www.vajma.
info/cikk/tukor/5025/Szerbianak-akkor-lesz-kormanya--ha-Dacic-lehet-a-kormanyfo.html, 2012. jú-
nius 22.

83 „SNS Dačiću nudi mesto premijera, ali ne i MUP”. Blic, http://www.blic.rs/Vesti/Tema-Dana/329365/
SNS-Dacicu-nudi-mesto-premijera-ali-ne-i-MUP, 2012. június 21.

84 Željka Jevtić: „SNS daje Dačiću i Dinkiću sve osim spoljne politike”. Blic, http://www.blic.rs/
Vesti/Tema-Dana/330312/SNS-daje-Dacicu-i-Dinkicu-sve-osim-spoljne-politike, 2012. június 27.; 
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viszont kijelentette – amint arra már utaltam –, hogy ők semmiképpen sem adták volna 
át a miniszterelnöki pozíciót Dačićnak. Az SPS nyilván korábban is tudatában volt en-
nek. Egyhónapos manőverezése rendkívüli módon hasonlít ahhoz, ahogyan 2011 végén és 
2012 elején Szlovéniában az ott negyedik helyen végzett párt (Državljanska Lista Gregorja 
Viranta) hosszan tárgyalt a választások győztesével, majd végül a második helyen bejutott 
párttal lépett koalícióra.85

Június 28-án Dačić végre igent mondott Nikolić korábbi felszólításaira, hogy fogadja 
el tőle a miniszterelnök-jelöltséget.86 Miközben Dačić azt remélte, hogy 15 napon belül 
sikerül megalakítani a kormányt, egyre nyilvánvalóbbá vált, hogy az SPS és az URS 
között komoly nézeteltérések vannak a gazdaságpolitikát illetően. Az URS vezetője, 
hangsúlyozván az ország nehéz gazdasági helyzetét, azt mondta, hogy nem lesz gond 
az együttműködéssel, ha az SPS elfogadja az URS azon intézkedéseit, amelyekkel 
elkerülhető az ország gazdasági összeomlása.87 Azt, hogy az URS mire utalt, világosan 
ábrázolja az egyik napilap gazdasági adatokat közlő táblázata:88

2008 2012
GDP 32,6 mrd. euró 31,3 mrd. euró

A GDP növekedése 3,8% 0,5% (előrejelzés)
A költségvetés hiánya a GDP 1,7%-a a GDP 7,1%-a (2012. első negyedév)

Államadósság 8,8 mrd. euró 14,6 mrd. euró
Közvetlen külföldi befektetés 1,8 mrd. euró -250 millió euró (sic!)

A foglalkoztatottak száma 2.821.724 2.157.618
A munkanélküliek aránya 14% 25,5%

A posztokról szóló viták most sem maradtak el teljesen. Ezzel kapcsolatban ki kell 
emelni, hogy az elemzők egyik része szerint az SNS káderállománya igen gyenge. 
Szerintük a kialakult hatalmi viszonyok mellett ez a másik ok, amiért hajlandónak mutat-
koztak a gazdasági pozíciókat teljes egészében átengedni az URS-nek.89 És nyilván nem 
véletlen az sem, hogy a parlamentbe be nem jutott SRS néhány nevesebb tagja felvételét 
kérte az SNS-be – annak ellenére, hogy az SRS a kampány idején meglehetősen durván 
lépett fel az SNS két vezetője ellen.90

P. Mihailović: „SNS daje Dačiću i Dinkiću sve osim spoljne politike”. Blic, http://www.blic.rs/Vesti/
Tema-Dana/330312/SNS-daje-Dacicu-i-Dinkicu-sve-osim-spoljne-politike, 2012. június 27.

85 Szilágyi Imre: „Kormányalakítási kínok Szlovéniában”. MKI-elemzések, No. 1. (2012). http://www.
hiia.hu/pub/displ.asp?id=XVVZWX, 2012. január 12.

86 „SNS i SPS sutra u 10 sati o formiranju vlade”. Blic, http://www.blic.rs/Vesti/Politika/330616/SNS-i-
SPS-sutra-u-10-sati-o-formiranju-vlade, 2012. június 28.

87 „Dinkić: Dobili smo vruć krompir”. B92, http://www.b92.net/info/izbori2012/vesti.
php?yyyy=2012&mm=06&dd=28&nav_id=622239, 2012. június 28.

88 Snežana Krivokapić: „Novoj vladi ostaje duplo veći minus u budžetu”. Blic, http://www.blic.rs/Vesti/
Tema-Dana/332102/Novoj-vladi-ostaje-duplo-veci-minus-u-budzetu, 2012. július 8.

89 Ivana Mastilović Jasnić: „SNS muku muči s kadrovima”. Blic, http://www.blic.rs/Vesti/Politika/331451/
SNS-muku-muci-s-kadrovima, 2012. július 4.

90 Mirjana R. Milenković: „Prelazim u naprednjake, jer imaju podršku Rusije”. Danas, http://www.
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A gazdasági adatok fényében talán még figyelemreméltóbb a gazdaság egyes szereplői 
és a Dačić között kialakult vita. Dačić azzal fenyegette meg az árak emelését igénylő köz-
szolgáltatók vezetőit, hogy leváltja őket. Tekintettel arra, hogy a Szerb Villamos Művek 
(EPS) és a Srbijagas vezetői (az utóbbi a filantróp hírében álló Dušan Bajatović, az SPS 
egyik befolyásos tagja) bejelentették, hogy áremelést kérnek a kormánytól, igen vészjós-
lónak tűnnek Dačić szavai: „Szeretném világosan leszögezni, hogy nem leszek kímélettel 
azok iránt, akik nem az állampolgárok érdekében dolgoznak, függetlenül attól, hogy me-
lyik párt tagjai. A polgárokhoz fordulok. Biztosak lehetnek abban, hogy az Önök, nem 
pedig a bürokrácia és a közüzemi igazgatók érdekében dolgozom majd.”91

Tekintettel arra, hogy Dušan Bajatović azt állítja, a vállalat jelenleg a reális árnál 30 
százalékkal olcsóbban adja a gázt, és ezért 70 milliárd dínáros adósságot halmozott fel, 
az EPS adóssága pedig eléri a 90 milliárd dínárt,92 illetve a fent említett gazdasági ada-
tok fényében, megítélésem szerint Dačić előtt két választás van. A kormányalakítás után 
vagy rendkívül gyorsan megfeledkezik az előbb idézett kijelentéséről, vagy meglehetősen 
gyorsan csődbe viszi az országot.

a külföld és a kormányalakítás

Nem teljesen világos, hogy pontosan milyen módon nyilvánul meg a külföld be-
avatkozása a kormányalakítás folyamatába. Amint már arra utaltam, Putyinnak 
volt egy nem feltétlenül egyértelmű üzenete Tadićnak. Dačić június 8-án 

Moszkvában járt, ahol a Večernje novosti szerint nyomást gyakoroltak rá, hogy ne a DS-
szel, hanem az SNS-szel lépjen koalícióra.93 A Blic című lap szerint Dačić azt mondta: 
„igen nagy a nyomás, hogy a többséget mégiscsak a Haladókkal hozzuk létre; ezt ta-
pasztaltam oroszországi látogatásom során éppúgy, mint a belgrádi orosz lobbi részéről”. 
Szerinte Nyugatról a DS-szel kötendő koalíció érdekében gyakorolnak rá nyomást.94

Július 3-án – az SPS és az SNS kormányalakítási tárgyalásai közepette – Belgrádba 
érkezett Philip Reeker külügyi államtitkár-helyettes. Sajtóhírek szerint azért érkezett, 
hogy az SNS–DS nagykoalíció mellett érveljen (a két párt állítólag tárgyalt is egymás-
sal), illetve az SNS–SPS–URS koalíció létrejötte esetén azzal Koszovóról tárgyaljon.95 
Dačić a sajtóhírekre reagálva közölte, hogy ő nem adja vissza a mandátumát azért, mert 

danas.rs/danasrs/politika/prelazim_u_naprednjake_ jer_imaju_podrsku_rusije.56.html?news_
id=243621, 2012. július 4.; „Šešeljev bedž menjaju članstvom u SNS”. Novosti, http://www.novosti.rs/
vesti/naslovna/aktuelno.289.html:387049-Seseljev-bedz-menjaju-clanstvom-u-SNS, 2012. július 4.

91 „Dačić: Ko traži poskupljenja, leti”. B92, http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.
php?yyyy=2012&mm=07&dd=07&nav_id=624671, 2012. július 7.

92 „Skuplji i struja, gas, grejanje”. B92, http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.
php?yyyy=2012&mm=07&dd=07&nav_id=624542, 2012. július 7.

93 „Rusi nagovaraju Dačića da raskine savez sa DS-om!” Novi magazin, http://www.novimagazin.rs/
vesti/rusi-nagovaraju-dacica-da-raskine-savez-sa-ds-om, 2012. június 8.

94 M. Jasnić , N. Latković és B. Kuljanin: „Rusi guraju Dačića kod SNS”. Blic, http://www.blic.rs/Vesti/
Tema-Dana/328275/Rusi-guraju-Dacica-kod-SNS, 2012. június 14.

95 J. Cerovina – M. Čekerevac: „Američka simultanka”. Politika Online, http://www.politika.rs/rubrike/
tema-dana/Americka-simultanka.lt.html, 2012. július 4.
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valakik a nagykoalícióban érdekeltek, akkor inkább legyenek új választások.96 Az Egyesült 
Államok állítólag azt szerette volna, ha az SPS nem lenne része az új kormánynak, mert 
az amerikaiakat irritálják Dačić Koszovóval kapcsolatos megnyilatkozásai és szimboli-
kus cselekedetei. A feltételezések szerint az USA azt kifogásolta, hogy a belügyminiszteri 
funkciót betöltő Dačić a választási kampányban is emlegette Koszovó felosztását, illetve 
az amerikaiak úgy vélték, hogy ő nehezíti az észak-koszovói helyzetet, és őt hibáztatták 
a csendőrség új, Koszovóra vonatkozó esküjének szövege miatt is.97 Az ominózus eskü 
szövegében – amely 2012. június 29-én hangzott el először – egyebek között ez szere-
pel: „Koszovó nélkül nem létezik az én szerb népem, Koszovó nélkül nem létezik az én 
Szerbiám”.98 Az az állítás, hogy az USA emiatt haragudott volna meg az SPS vezetőjére, 
azért furcsa, mert Dačić június 30-án azt mondta, hogy ezt az esküformát az ő tudta és 
jóváhagyása nélkül fogadták el (a belügyminisztériumon belül működő csendőrségnél). 
Szerinte jobb lenne, ha az többé nem hangozna el, mert nem szabad ürügyet adni arra, 
hogy valaki kételkedjen Szerbia jó szándékában, vagy az az érzés merüljön fel, hogy ez 
a szöveg valamilyen metaforát vagy fenyegetést tartalmaz.99 Az is furcsa lenne, hogy azt 
az USA tudomásul vette volna, hogy Dačić koalícióra lépjen a DS-szel, da azt már nem, 
hogy az SNS-szel. Igaz, a DS – legalábbis a nyugati értékelések szerint – már bizonyította 
a békés megoldások melletti elkötelezettségét, míg az SNS-ről egyelőre nem lehet tudni, 
pontosan miképpen politizál majd.

Érdekes, mert az USA és az EU esetleges ellentéteire utal, hogy Jelko Kacin, az 
Európai Parlament szerbiai jelentéstevője viszont azt hangsúlyozta, Dačićnak esélyt kell 
adni. „Egy pragmatikus vezetőről van szó, emelte ki Kacin, aki szerint az új összetételű 
kormány legnehezebb feladata a gazdasági kérdések megoldása lesz.”100 Egy másik lap 
szerint az Egyesült Államokat Koszovón kívül az érdekelte, hogy megvédik-e „az ame-
rikai gazdasági érdekeket a várhatóan erősödő orosz befolyástól”. Dačić ugyanis állítólag 
ígéreteket tett az oroszok szerbiai üzleti érdekeivel kapcsolatban,101 miközben Nikolić eze-
ket a cégeket (a Villamos Műveket és a Telekomot) már elígérte az USA-nak.102

Reeker találkozott a pártok vezetőivel. Az SNS új elnöke, Aleksandar Vučić az 
őt faggató újságíróknak erről így válaszolt: „Egy óra negyvenöt percet tárgyaltam 
Reekerrel, de ennek tartalmáról nem mondhatok semmit, mert így szólt a megállapodás, 

  96 „Dačić: Neću vratiti mandat”. Politika Online, http://www.politika.rs/rubrike/Politika/DacicNecu-
vratiti-mandat.lt.html, 2012. július 3.

  97 Tamara Spaić: „Izaslanik Klintonove Filip Riker stiže zbog Dačića”. Blic, http://www.blic.rs/Vesti/
Tema-Dana/331236/Izaslanik-Klintonove-Filip-Riker-stize-zbog-Dacica, 2012. július 3.

  98 „Dačić: Žandarmerija da ne koristi više »kosovsku« zakletvu Video”. Blic, http://www.blic.rs/Vesti/
Politika/330924/Dacic-Zandarmerija-da-ne-koristi-vise-kosovsku-zakletvu, 2012. június 30.

  99 „Dačić: Žandarmerija da ne koristi više »kosovsku« zakletvu”. Blic, http://www.blic.rs/Vesti/
Politika/330924/Dacic-Zandarmerija-da-ne-koristi-vise-kosovsku-zakletvu, 2012. június 30.

100 Pesevszki Evelyn: „Nem az USA alakít kormányt”. Magyar Szó, http://www.magyarszo.com/fex.
page:2012-07-04_Nem_az_USA_alakit_kormanyt.xhtml, 2012. július 4.

101 „Danas: Washingtoni nyomás alatt a szerb kormányfői poszt várományosa”. Vajdaság MA, http://
www.vajma.info/cikk/tukor/5050/Danas-Washingtoni-nyomas-alatt-a-szerb-kormanyfoi-poszt-
varomanyosa.html, 2012. július 4.

102 Zora Drčelić: „Amerikanac u Beogradu i srpski pregovarači”. Vreme, http://www.vreme.rs/cms/view.
php?id=1061201, 2012. június 5.
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és én tiszteletben tartom azt. (…) Semmit sem mondhatok azon kívül, hogy találkoztam 
vele, majd kihallgatást kértem a köztársasági elnöktől.”103

Nikolić szerint ezúttal is megerősítették, hogy Szerbia az USA-val, illetve az amerikai 
kormányzat bármelyik, a szerb parlament által megválasztott kormánnyal együttműkö-
dik. A jelek szerint Dačić és a többiek (közöttük a koszovói tárgyalási folyamat szerb 
tisztségviselője) még ennyit sem mondtak.104

Philip Gordon amerikai külügyi államtitkár július 8-án és 9-én tárgyalt Belgrádban. 
Sem a Boris Tadićcsal folytatott tárgyalásról, sem a Nikolićcsal egy órán át tartó megbe-
szélésről, sem pedig Dačić és Gordon megbeszéléséről nem közöltek semmit. Az elnök 
kabinetje szerint az államfő a tárgyaláson azt igényelte, hogy a Koszovóban jelenlévő 
nemzetközi erők garantálják „a déli tartomány” valamennyi polgárának biztonságát, és 
védjék meg a jogaikat. Ezzel összefüggésben ismertette a szerbeket az utóbbi időben ért 
sérelmeket. Gordon megismételte, hogy az USA minden szerb kormánnyal együttműkö-
dik, de július 7-én a dubrovniki regionális csúcstalálkozón közölte az USA Koszovóval 
kapcsolatos álláspontját. „Nem várjuk el Szerbiától, hogy ebben a fázisban ismerje el 
Koszovót”,105 de „Szerbiának el kell fogadnia a demokratikus, szuverén, független és 
többnemzetiségű Koszovót, mint realitást a jelenlegi határai között (...) A megosztás nem 
jöhet szóba.”106

A KoAlíciós megállApodás

Az SNS, az SPS (és a vele szövetkezett pártok), valamint az URS 2012. július 
10-én aláírták a koalíciós megállapodást. Az SPS egyik szövetségese (a nyug-
díjasok pártja, a 12 képviselővel rendelkező PUPS) az aláírás előtti napokban 

azt nehezményezte, hogy őket kihagyták a tárgyalásokból, és nagyon kemény szociális 
követelésekkel állt elő. Kilátásba helyzete, hogy ha ezek nem teljesülnek, nem vesz részt a 
koalícióban – ez akár az új választások kiírását is szükségessé tette volna.107 Az SPS gyors 
megállapodásra jutott a renitens párttal. Ennek eredményeképpen az aláírás bejelentése-
kor az SNS vezetője, Aleksandar Vučić közölte, hogy a kisnyugdíjasok négy részletben 
13. havi nyugdíjat kapnak majd, és az új kormány legfőbb célja a korrupció és a szervezett 
bűnözés elleni harc.

Dačić bejelentette, hogy tárgyalni kívánnak a nemzeti kisebbségek pártjaival is, „füg-
getlenül attól, hogy azok részt akarnak-e venni a kormányban, mert szükség van arra, 

103 „Vučić: Poštujem dogovor s Rikerom”. B92, http://www.b92.net/info/vesti/index.
php?yyyy=2012&mm=07&dd=04&nav_category=11&nav_id=623753, 2012. július 4.

104 „Filip Riker sutra završava posetu Srbiji”. Blic, http://www.blic.rs/Vesti/Politika/331612/Filip-Riker-
sutra-zavrsava-posetu-Srbiji, 2012. július 4.

105 „Gordon završio odvojene razgovore sa Nikolićem i Dačićem”. Blic, http://www.blic.rs/Vesti/
Politika/332287/Gordon-zavrsio-odvojene-razgovore-sa-Nikolicem-i-Dacicem, 2012. július 9.

106 „Gordon: Koszovó megosztása nem jöhet szóba”. Vajdaság MA, http://www.vajma.info/cikk/
szerbia/16969/Gordon-Koszovo-megosztasa-nem-johet-szoba.html, 2012. július 7.

107 „PUPS: Nećemo potpisati sporazum, hoćemo ravnopravan tretman”. Blic, http://www.blic.rs/Vesti/
Politika/332337/PUPS-Necemo-potpisati-sporazum-hocemo-ravnopravan-tretman, 2012. július 9.
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hogy megismerjék annak programját.”108 (Kissé furcsa ez az érvelés, hiszen a kormány 
programját mindenkinek meg kell ismernie, nem csupán a kisebbségeknek, de arról nincs 
szó, hogy ennek érdekében más pártokkal is tárgyalnának. Igaz, a többiekkel korábban 
már beszéltek róla.) Mlađan Dinkić (aki valószínűleg a gazdasági és pénzügyminisztéri-
um élén áll majd) azt hangoztatta, hogy nehéz időszak következik, s az első megteendő 
lépések között említette a válságellenes intézkedéseket és a pénzügyi konszolidációt.

Maga a koalíciós megállapodás 10 pontban rögzítette a teendőket.109 Az első pontban 
leszögezték, hogy az állami politika fő célja az európai integráció fölgyorsítása, a tárgya-
lások megkezdési időpontjának meghatározása. Ugyanakkor leszögezték, „Szerbia nem 
ismeri el Koszovó függetlenségét”, de a problémát békés úton, tárgyalásokkal kívánják 
megoldani. Célul tűzték ki a szomszédokkal való együttműködést, és kiegyensúlyozott 
külpolitikát kívánnak folytatni: „Szerbia új kormánya Szerbia érdekében a világ vala-
mennyi államával együttműködik”.

A kormány folytatni kívánja a tárgyalásokat az IMF-fel és a Világbankkal, és sürgősen 
csökkenteni kívánja a költségvetés hiányát. Ennek érdekében októberben új törvényt hoz-
nak a közbeszerzésről és megreformálják az adórendszert. A fizetéseket és a nyugdíjakat 
azonban nem kívánják befagyasztani. A dokumentum valóban tartalmazza a kisnyugdíja-
soknak a Vučić által bejelentett kedvezményét. Kedvező fordulatot ígértek az igazságügy 
és a jogállamiság területén, kiemelve a korrupció és a szervezett bűnözés elleni harcot.

A köztulajdonban lévő üzemek reformja mellett az állam fenn kívánja tartani a több-
ségi tulajdont a stratégiai jellegű cégekben. Előre kívánnak lépni a decentralizáció és a 
regionális fejlesztés ügyében, és biztosítani kívánják a médiaszabadságot, harcolni akar-
nak a cenzúra és az öncenzúra ellen, már csak azért is, mert a médiának fontos szerepet 
szánnak a korrupció elleni harcban.110

A Kormány

A célok tehát világosak, a kormány ügye azonban kevéssé. Annyit lehet tudni, 
hogy jelenleg intenzív tárgyalások folynak a tárcák elosztásáról és a személyek 
kiválasztásáról. Az e kérdésben megnyilatkozó politikusok szerint a kormány 

létrejötte a július 20-a és augusztus 1-je között várható.111 Ugyanakkor néhány meglepő 
hír is napvilágot látott. Valószínűleg a már említett káderhiánnyal magyarázható, hogy 
a sokat szidott DS négy politikusának is funkciót kínáltak az új kormányban. Közülük 
hárman már visszautasították az ajánlatot.112 Nincs hír arról, hogy miképpen reagált 

108 M. Čekerevac: „Sporazum koalicija SNS-a, SPS-a i URS-a”. Politika Online, http://www.politika.rs/
rubrike/tema-dana/Potpisivanje-koalicionog-sporazuma-u-17-sati.lt.html, 2012. július 10.

109 „Koalicioni sporazum SNS–SPS–URS”. B92, http://www.b92.net/info/dokumenti/index.php?nav_
id=625475, 2012. július 10.

110 Uo.
111 „Kalanović: Vlada između 20-7. i 1.8”. B92, http://www.b92.net/info/izbori2012/vesti.

php?yyyy=2012&mm=07&dd=06&nav_id=624359, 2012. július 6.
112 Tamara Spaić: „SNS nudi fotelje u vladi i kadrovima DS”. Blic, http://www.blic.rs/Vesti/

Politika/332407/SNS-nudi-fotelje-u-vladi-i-kadrovima-DS, 2012. július 11.
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Vuk Jeremić, akit június elején az ENSZ-közgyűlés elnökévé választottak.113 Ez annál 
is érdekesebb, mert jelenleg komoly küzdelem zajlik közte és néhány párttársa között: 
az utóbbiak ugyanis kifogásolják, hogy a kormány rendkívül jelentős mennyiségű pénzt 
biztosított Jeremićnek ENSZ-béli feladata ellátása érdekében. Bár az elemzők többsége 
szerint ez a funkció pusztán protokolláris, és elvileg nem használható fel Szerbia érdeke-
inek érvényesítésére,114 Jeremić eddigi pályafutását ismerve biztos vagyok abban, hogy 
– főleg az őt a tisztséghez segítő harmadik világbeli országok képviselőinek támogatásá-
val – erősen feszegetni fogja a lehetőségeinek korlátait, és bizony megpróbálkozik azzal, 
hogy Koszovó ügyében Szerbia számára kedvező fordulatot érjen el.

A szerb kormány majdani működése szempontjából azonban legalább ilyen fontos, 
hogy Dačić a következőképpen kommentálta azt a sajtóban megjelent hírt, hogy az új 
kormány leváltja a Nemzeti Bank elnökét. „Népünk legnagyobb ellensége a pénzügyi 
szektor, mert az a célja, hogy minél jobban kirabolja ezt a népet, és ez így tovább nem 
lehetséges. Nézzék meg, hogy hova kerül a bankok profitja, hogy vajon Szerbiában ma-
rad-e, vagy külföldre megy-e. Odáig jutottunk, hogy a mi szegény népünk finanszírozza 
a külföldi bankokat. (...) Nem hiszek a pénzügyi szektornak, amely nem vesz részt a vá-
lasztásokon, de mindig övé a döntő szó. S ez nem mehet így tovább. A pénzügyi szektor, 
a pejoratív értelemben vett újgazdagok nem fogják ezt az országot igazgatni.”

Tekintettel arra, hogy az IMF-fel folytatandó tárgyalások Dačić már említett kiro-
hanása ellenére bekerültek a koalíciós megállapodásba, feltételezem, hogy a fenti idézet 
csupán az arra fogékony közönségnek szólt. De azt is, hogy ilyen kiszólásoknak a továb-
biakban is tanúi leszünk. Annál is inkább, mert a koalíció egyes tagjaitól nem idegenek a 
különös megnyilatkozások. A PUPS elnöke, aki – amint azt láttuk – az utolsó pillanatban 
egy ügyes manőverrel engedményeket csikart ki koalíciós partnereitől, később is képes 
volt meglepni a közönséget. Július 11-én leszögezte, hogy ő nem lesz tagja a kormány-
nak, ugyanakkor kitért az elől a kérdés elől, hogy pártja vajon kap-e miniszteri posztokat 
az új kormányban.115 Másnap viszont arról értesítette a publikumot, hogy ő lesz a kor-
mány alelnöke, s a munkaügyi és szociálpolitikai minisztériumot fogja irányítani.116 Ezt a 
megoldást nem azért tartom aggasztónak, mert az illető politikus kissé füllentett, hanem 
azért, mert kérdés, hogy ilyen erős jogosítványok birtokában vajon nem lesz-e akadálya a 
várhatóan fájdalmas intézkedések bevezetésének.

Erre való tekintettel, a koalíciónak adott esetben nem jönne rosszul egy olyan, az in-
tegráció és a demokratikus értékrend mellett elkötelezett partner, mint a VMSZ. Ráadásul 
az elmúlt napok eseményei (a vajdasági tartomány illetékességi körének megcsorbítása, 
az Újvidéki Egyetem jogi karának magyar szempontból hátrányos felvételi gyakorlata, 
amikről írok majd a cikk elején említett következő elemzésemben) miatt a VMSZ nem is 
háríthatja el a kormányzattal folytatandó tárgyalásokat. A felsoroltak miatt – legalábbis 

113 „Jeremić izabran za predsedavajućeg Generalne skupštine UN”. Blic, http://www.blic.rs/Vesti/
Politika/327348/Jeremic-izabran-za-predsedavajuceg-Generalne-skupstine-UN, 2012. június 8.

114 Gimpel Tibor: „Szarva van”. Magyar Szó, http://www.magyarszo.com/fex.page:2012-07-10_Szarva_
van.xhtml, 2012. július 10.

115 Milan Krkobabić: „Neću biti član vlade”. Blic, http://www.blic.rs/Vesti/Politika/332661/Milan-
Krkobabic-Necu-biti-clan-vlade, 2012. július 11.

116 „Az első szerb kormány”. Magyar Szó, http://magyarszo.com/fex.page:2012-07-13_Az_elso_szerb_
kormany, 2012. július 13.
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elvileg – itt is felmerülhet a szavahihetőség kérdése. És itt nem a választási csalások ügyé-
re kívánok utalni, hanem arra, hogy Pásztor Bálint, a VMSZ parlamenti frakcióvezetője 
azt mondta: „a Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) elfogadja Ivica Dačićnak, a Szerbiai 
Szocialista Párt (SPS) vezetőjének meghívását, és tárgyal a kormányalakítással megbízott 
politikussal, de nem lesz tagja a kormánykoalíciónak”.117 A cikk első hozzászólója így 
reagált: „helös”. A második pedig így: „na de ha nagyon szépen hívják....”

2012. július 13.

117 „A VMSZ nem csatlakozik a Dačić vezette kormányhoz”. Vajdaság MA, http://www.vajma.info/cikk/
szerbia/16989/A-VMSZ-nem-csatlakozik-a-Dacic-vezette-kormanyhoz.html, 2012. július 12.
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