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Egy hete zavargásokról, 
tüntetésekről érkeznek hírek 
a Romániával szomszédos 
Szerbiából. Valóban csak a jár-
vány miatti újabb szigorítások 
ellenzői vonultak az utcákra, 
vagy olyan ellenzékiek is, aki-
ket zavar az Aleksandar Vucic 
államfő nevével fémjelzett 
jobboldali Szerb Haladó Párt 
(SNS) friss választási sikere?

 » PATAKY ISTVÁN

K ét napig tartó erőszakos til-
takozások után az elmúlt hét 
végén már többnyire békésen 

demonstráltak Szerbia-szerte. Hír-
ügynökségi beszámolók szerint a 
tüntetők a nagyobb városok fonto-
sabb épületei előtt ülve demonst-
ráltak az ellen, hogy a koronaví-
rus-járvány második hullámát sem 
úgy kezeli a szerbiai vezetés, aho-
gyan azt szerintük kellene.

Rátelepedne az ellenzék
a megmozdulásokra
A június 21-ei parlamenti, tartomá-
nyi és önkormányzati választáso-
kat a kormányzó SNS kétharmados 
többséggel megnyerte, közvetlenül 
ezután újból tüntetők vonultak a 
parlamenthez. Tóth Péter vajdasági 
magyar újságíró a Krónika megke-
resésére elmondta: a tüntetők közül 
sokan a korábbi járványügyi korlá-
tozások újbóli bevezetésétől tartva 
mennek ki az utcákra. „A tömbhá-
zakban élők nehezen viselték azt az 
időszakot, amikor esetenként több-
napos kijárási tilalmat rendeltek el 
a rendkívüli állapot idején, a 65 év 
felettiek pedig hetekig egyáltalán 
nem mehettek ki az utcára” – fogal-
mazott a Kishegyesen élő újságíró. 
Ami a választásokat illeti, az ellen-
zékiek közül egyetlen párt lépte át a 
korábban ötről három százalékosra 
csökkentett választási küszöböt, va-
lamint még néhány kisebbségi párt 
jutott be a parlamentbe, számukra 
nem volt küszöb. „Így most a nem 
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Felgyülemlett a rengeteg frusztráció Szerbiában

Nem tekinthetők teljesen politikamentesnek a helyenként erőszakos szerbiai megmozdulások

 » Kezdetben
sikeres volt 
a belg rádi 
kormány jár-
ványügyben, 
úgy tűnt, visz-
szatérhet a 
normális élet az 
országban. Most 
viszont ismét 
megtelnek a kór-
házak, az egész-
ségügy lassan a 
teljesítőképessé-
gének a határait 
súrolja. 

túl nagy támogatottságú, de annál 
hangosabb ellenzékiek is utcára vo-
nulnak, illetve próbálják politikai 
céljaikra felhasználni azokat, akik 
egyébként nem politikai okokból vo-
nulnak ki tiltakozni. Kezdetben el is 
zavarták a tüntetők a politikusokat, 
de nem tekinthetőek a megmozdulá-
sok teljesen politikamentesnek, mivel 
a kormány lemondását is követelik, 
Vucic ellen is tüntetnek, bekiabálnak 
egyesek” – számolt be a helyzetről 
Tóth Péter.

Megemlítette azt is, hogy a rend-
őrség több olyan agresszív tüntetőt 
előállított, akik külföldi (brit, ukrán 
izraeli stb.) állampolgárok. „Állí-
tólag több külföldi titkosszolgálat 
is gerjeszti az elégedetlenséget. 
Elemzők szerint például az oroszok 
is így próbálják Vucicék hatalmát 
gyengíteni, egyben megakadályozni 
Koszovó esetleges elismerését” – tet-
te hozzá a vajdasági újságíró. Mint 
mondta, rendkívül „változatos” a 
tüntetők összetétele. „A tiltakozáso-
kon rendre mindenhol megjelentek 
a legkülönfélébb politikai nézete-
ket képviselő egyének. Sok a fi atal, 
akadt, aki családostól vonult ki a 
térre. Voltak, akik a szerb elnök Ko-

szovó-politikáját ellenezték és vol-
tak olyan pravoszláv hívők is, akik 
a pravoszláv egyház ügyeivel elége-
detlenek. Megjelentek a védőoltások 
ellen tiltakozók és a legkülönfélébb 
meggyőződéseket képviselők is” – 
tájékoztatta lapunkat Tóth Péter.

Ismét megtelnek a kórházak
Hogyan kezelte a koronavírus-vál-
ságot a szerb kormány? – kérdez-
tük. „Március 15-én vezették be a 
rendkívüli állapotot és elég szigorú 
intézkedések voltak, de sikerült a 
járványt viszonylag jól visszaszoríta-
ni. Ezt követően megszűnt a szigor, 
megtartották a korábban elhalasztott 
választásokat, a járványügyi helyzet 
viszont romlani kezdett. Az okokat 
nem tudni pontosan. Biztosan hozzá-
járult a szigor enyhítése, de ugyanak-
kor a régió országaiban is hasonlóan 
romlik a helyzet. Kezdetben tehát 
sikeres volt a belgrádi kormány jár-
ványügyben, úgy tűnt, visszatérhet a 
normális élet az országban. Most vi-
szont ismét megtelnek a kórházak, az 
egészségügy lassan a teljesítőképes-
ségének a határait súrolja. Naponta 
250–305 új eset regisztrálnak, a halá-
lozások száma naponta meghaladja 

a tíz főt” – összegezte a helyzetet a 
vajdasági magyar újságíró.

Tóth Péter szerint nagyon nehéz 
megjósolni, meddig folytatódhatnak 
a tüntetések. „Egyfajta 22-es csapdá-
jára kezd hasonlítani a dolog: ha a 
hatalom szigorít, azért tüntethetnek, 
ha nem szigorít és romlik a járvá-
nyügyi helyzet, az lehet az elégedet-
lenség oka” – fogalmazott az újság-
író. Kiemelte: hamarosan érezhetők 
lesznek a gazdasági következmé-
nyek, ami szintén érzékenyen érinti 
a lakosságot.

Ördögh Tibor, a budapesti Nemze-
ti Közszolgálati Egyetem adjunktusa 
néhány nappal ezelőtt a magyaror-
szági Inforádiónak azt mondta, a 
járvány nem megfelelő kezelése ab-
ban mutatkozott meg, hogy a szerb 
állam és kormány már május elején, 
nagyon hamar feloldotta a korlátozó 
intézkedéseket, engedélyezve min-
dennemű rendezvény megtartását, 
ami hozzájárulhatott az esetszámok 
megugrásához az országban. Mindezt 
tetézte egy botrány is június közepén, 
ami a fertőzések valódi számának 
elhallgatásáról szólt: állítólag nem 
egyeztek a hivatalos adatok a való-
ban elhunytak, valamint megbete-
gedettek számával, mindezt pedig 
egyesek arra vezették vissza, hogy a 
kormány mindenképp szerette volna 
megtartani a választásokat, amihez jó 
eredményekre volt szükség – magya-
rázta a szakértő, aki szerint mindez 
hozzájárult az állami intézményekkel 
szembeni bizalomvesztéshez.

Az egyetemi adjunktus szerint a 
zavargások hátterében ugyanakkor 
meghúzódik egyfajta frusztráció is. 
Tekintettel arra, hogy az emberek 
már a koronavírus-járvány előtt, 
mintegy másfél éven át, szombat-
ról szombatra az utcára jártak de-
monstrálni, a kormányzó párt és 
Aleksandar Vucic távozását köve-
telve, ugyanakkor ezek még békés 
megmozdulások voltak. Ördögh 
Tibor úgy vélte, a frusztráció most 
beteljesedett, és olyan szélsősége-
sek is csatlakoztak a békés tüntetői 
körhöz, akik erőszakot és agressziót 
is használva akár a rendőrökkel is 
összecsapnak.
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Akadálymentesen folytathatja a 
kormányzást a lengyel Jog és 

Igazságosság (PiS) párt, miután az 
általa támogatott konzervatív, jobb-
oldali Andrzej Duda megnyerte a 
vasárnapi elnökválasztást, így el-
kezdheti második államfői mandá-
tumát. Ötszázezres szavazatelőnye 
ellenfelével, a jobbközép, liberális 
Rafał Trzaskowski varsói főpolgár-
mesterrel szemben több annál, mint 
amire sok elemző számított. Ro-
sonczy-Kovács Mihály, a budapesti 
székhelyű Közép-Európai Nézőpont 
Intézet elemzője az M1 aktuális csa-
tornán arról beszélt, hogy majdnem 
rekordrészvétel volt a lengyelországi 
megméretésen, ami növeli a legiti-

mációt. „Nagyon erős felhatalmazást 
kapott Andrzej Duda, ugyanakkor az 
is tény, hogy közel tízmillió lengyel 
azt üzente a Jog és Igazságosság párt-
jának, hogy nem elégedett” – idézte 
az MTI az elemzőt. Szerinte a válasz-
tás tétje az volt, hogy a PiS család-
barát, keresztény-konzervatív érté-
kekre épülő politikája kap-e „zöld 
jelzést” vagy egy olyan államfő kerül 
ellensúlyként az elnöki palotába, aki 
folyamatos vétókkal, illetve népsza-
vazási kezdeményezésekkel gátolni 
tudja az előbb említett politikát. Em-
lékeztetett rá, Andrzej Duda azzal 
kampányolt, hogy ő jelenti a zálogát 
a családbarát politika folytatásának, 
míg ellenfele, Rafal Trzaskowski azt 
ígérte, frissességet és fejlődést hoz 
Lengyelországnak.

Mitrovits Miklós, a budapesti Tör-
ténettudományi Intézet tudományos 
munkatársa, Lengyelország-szakér-
tő a Neokohn portálnak azt mondta, 
főleg világnézeti különbségek osztják 
meg a lengyel társadalmat, ami le-
képezhető a vidék–város ellentétre, 
de van egy generációs törés is: az 
ötven éven felüliek, illetve aluliak 
tábora. „Egyértelműen látszik, hogy 
az ötezer főnél kisebb települések 
döntő többsége a Jarosław Kaczyński 
PiS-elnök vezette tábort támogatja. A 
másik tábor, ha közel is van hozzá, de 
nem elég erős ahhoz, hogy a vidéki 
Lengyelországot legyőzze” – érvelt 
a szakértő. Mitrovits Miklós meg-
említette: Duda negatív kampányt 
folytatott: azzal riogatott, hogyha 
Trzaskowski nyer, az azonos nemű 

párok fogják Lengyelországot uralni, 
illetve örökbe fogadhatnak majd gye-
rekeket. Szerinte az ellenzéki Polgári 
Platform számára az lett volna az iga-
zi áttörés, ha Trzaskowski megnyeri 
a választást, mert akkor ugyanaz a 
társadalmi pszichózis játszódhatott 
volna le, mint öt évvel ezelőtt, amikor 
is Andrzej Duda váratlanul elnyerte 
az elnöki posztot. Ennek a sikernek 
köszönhetően megfordult a választói 
hangulat, a PiS végül be tudta húzni 
az azt követő parlamenti választást is, 
amire nem is számítottak. A hogyan 
továbbal kapcsolatban az elemző azt 
mondta, Lengyelország várhatóan 
folytatja az Európai Unióval szembe-
ni konfrontatív politikáját, a varsói 
főpolgármester pedig az ellenzék ve-
zérévé nőheti ki magát.

Tartja a konzervatív irányt az EU-val konfrontálódó Lengyelország

 » Nagyon erős 
felhatalmazást 
kapott Andrzej 
Duda, ugyanak-
kor az is tény, 
hogy közel 
tízmillió lengyel 
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