
 Külföld-Belföld 2020. július 24–26.
péntek–vasárnap 5

Ludovic Orban: nem indokolt a szeptemberi voksolás elhalasztása

Korai még az önkormányzati választások elhalasztásáról beszélni – jelentette ki 
csütörtökön Ludovic Orban miniszterelnök annak kapcsán, hogy Victor Ponta, a Pro 
Románia elnöke a járványveszélyre hivatkozva a voksolás halasztását követelte. 
Orban kĳ elentette: a kampány során nyílt tereken, a sajtóban és az interneten is 
lehet korteskedni, a szavazóköröket be lehet rendezni, a szavazást pedig meg lehet 
úgy szervezni, hogy ne álljon fenn a koronavírus terjedésének a veszélye. „Egyelőre, 
a jelenlegi esetszám mellett nem merül fel a választások elhalasztása” – szögezte le 
Orban Konstancán. A választási kampány a tervek szerint augusztus 28-án kezdődik 
és szeptember 26-án reggel hét órakor zárul.

PÁSZKÁN ZSOLT POLITIKAI ELEMZŐ A ROMÁNIAI ÖNKORMÁNYZATI MEGMÉRETTETÉS SAJÁTOSSÁGÁRÓL ÉS AZ ESÉLYEKRŐL

Választások: válság és útkeresés között
Számos tényező befolyásolhatja a 
koronavírus-járvány miatt júniusról 
szeptember 27-ére halasztott önkor-
mányzati választások eredményét, 
a kisebbségi román kormánynak a 
válsággal is meg kell küzdenie, míg 
az ellenzéki szociáldemokraták még 
az útkeresés fázisában vannak – fej-
tette ki a Krónikának Pászkán Zsolt 
politikai elemző. A budapesti Külügyi 
és Külgazdasági Intézet nagybányai 
származású elemzője szerint nem 
kizárt a magyarellenes retorika beve-
tése a kampányidőszakban.

 » BALOGH LEVENTE

K érdésünkre, megőrizheti-e előnyét a 
kisebbségben kormányzó Nemzeti 
Liberális Párt (PNL), Pászkán Zsolt ki-

fejtette: az alakulat számára létfontosságú 
lett volna, ha a számukra kedvező végered-
ményt produkáló elnökválasztáshoz minél 
közelebb eldől – szintén számukra kedvező 
végeredménnyel – a parlamenti erőviszo-
nyok helyzete. Szerinte ezzel magyarázha-
tó az egész „vergődés” a Ludovic Orban- és 
(majdnem) Cîţu-kormányokkal, ezért pró-
bálta Klaus Iohannis elnök még március 
11-én is „mítosztalanítani” kicsit a korona-
vírus-járványt, hátha mégiscsak ki lehet 
kényszeríteni az előrehozott választást. 
Miután ez nem sikerült, az Orban-kormány 
számára politikailag rosszul alakultak a 
dolgok. Annak ellenére, hogy a koronaví-
rus-járvány hatásai nem voltak olyan erő-
sek, mint Nyugat-Európában, a régióhoz 
képest Románia mégis rosszabbul teljesí-
tett, és ezt a helyzetet csak tovább rontotta 
a kormányzati szereplők egymásnak el-
lentmondó, sokszor kaotikus és végig nem 
gondolt tevékenysége. A megfélemlítésen 
és elrettentésen alapuló, sokszor túlzot-
tan erőszakos hatósági „megelőző” lépé-
sek sem tettek jót a kormányzópárt, a PNL 
népszerűségének, különösen úgy, hogy az 
alakulat vezető politikusai, Ludovic Orban 
kormányfővel az élen megsértették azokat 
a saját maguk által előírt szabályokat, me-
lyeket a tömeges megbetegedések elkerü-
lésének egyedül lehetséges módozataként 
állítottak be. 

Az egészségügyi válságból következő, 
szinte elkerülhetetlennek tűnő gazdasá-
gi válság hatásai pedig még csak ezután 
fognak jelentkezni, és olyan kormánynak 
kell ezt majd kezelnie, mely egy eleve irre-
álisra tervezett költségvetés, és különféle 
„megöröklött” kiadási kötelezettségek szo-
rításában kényszerül tevékenykedni. Ilyen 
körülmények között a PNL abban lenne ér-
dekelt, ha a választásokra minél hamarabb 
sor kerül, nekik az lenne az ideális, ha a 
helyhatósági és a parlamenti választás egy-
szerre lenne, mert különben a következő 
hónapokban orosz rulett-szerű helyzetbe 

kerülnek. Vagy sikerül valamilyen csodát 
produkálniuk, és enyhébb gazdasági visz-
szaesés eredményére támaszkodva, képe-
sek egy hatékony és felelős kormány ígé-
retét elfogadtatniuk a választókkal, vagy 
ha ez nem megy, akkor már csak abban 
bízhatnak, hogy a „vörös pestis”, azaz a 
PSD és – esetleg – a magyarok elleni kom-
munikációs háború képes elég szavazót a 
javukra mozgósítani. Jelen állás szerint a 
két választást külön tartják, és amennyiben 
a helyhatóságit szeptember 27-én megren-
dezik, a Nemzeti Liberális Párt nagy való-
színűséggel mozgósítani tudja az elkötele-
zett szavazóit. De ez nem biztos, hogy elég 
lesz, mert az elnökválasztással ellentétben 
nemcsak a PSD az ellenfél, hanem azok a 
pártok is (USR, PMP stb.), melyek – elvileg 
– a bizonytalan szavazók nagyjából azonos 
halmazából igyekeznek kisebb-nagyobb 
szeletet kihasítani maguknak. A helyha-
tósági választás pedig jelentős mértékben 
meghatározhatja majd a parlamenti vá-
lasztás végeredményét.

„Kíméletes” PSD
Kérdésünkre, mi várható az ellenzéki Szoci-
áldemökrata Párt (PSD) részéről, hiteles-e 
az a retorika, hogy a veszélyhelyzet lejártá-
val bizalmatlansági indítvánnyal akarnak 
kormányt buktatni, Pászkán Zsolt kifejtet-
te: a PSD parlamenti viselkedése nem volt 
kirívó, sőt azt lehet mondani, hogy – sok-
szor eléggé gyanús módon – meglehetősen 
kesztyűs kézzel bánt a PNL-lel. Egyelőre 
nehéz megítélni, hogy ez a viszonylagos 
bénultság a párton belüli helyezkedések, 
a különféle frakciók közötti harc, a Drag-
nea-időszak utáni „útkeresés” vagy egyes 
vezető politikusok PNL-lel és/vagy Ioha-
nis-szal való „kollaborációjának”, vagy 
mindezek valamiféle keverékének a követ-
kezménye. „A következő időszakban en-
nek el kell dőlnie és talán e folyamat része 
Marcel Ciolacu pártvezető bejelentése egy 
esetleges bizalmatlansági indítványról. En-
nek ugyanakkor hatalomtechnikai szerepe 
is lehet, hiszen az elmúlt évek »vesszőfutá-
sa« utáni, viszonylag jó önkormányzati vá-
lasztási eredmény a PSD számára nagyobb 
mozgásteret adhatna, amit tovább erősít-
hetne, ha egy sikeres bizalmatlansági in-

dítvánnyal »béna kacsa« állapotba hozhat-
ná a Ludovic Orban-kormányt” – ecsetelte.

Felvetésünkre, mekkora szerepet játsz-
hatnak a kisebb pártok, mint a Mentsé-
tek meg Romániát Szövetség (USR) vagy 
a Pro Románia, az elemző emlékeztetett, 
az USR gyakorlatilag először vesz részt 
önkormányzati választáson, ha nem szá-
mítjuk az elődszervezet, a Mentsétek meg 
Bukarestet Szövetség (USB) szereplését a 
bukaresti helyhatósági megmérettetésen. 
A mostani választás az USR szempontjából 
elsősorban a PNL-vel folytatott „mérkőzés” 
miatt fontos, ugyanis ez alapvető módon 
határozhatja majd meg a párt tárgyalási 
mozgásterét a parlamenti választásra, il-
letve az azt követő időszakra. „Eközben a 
PSD-ből kilépett Victor Ponta újabb kísér-
leteket tesz majd arra, hogy a soron követ-
kező két választáson átvegye a »baloldal« 
vezetését. Számára az lenne az ideális, ha 
már a kampány megkezdődése előtt el tud-
ná hitetni a PSD vezetőségével, hogy párt-
ja, a Pro Románia Párt (PPR) elég károkat 
okozhat nekik ahhoz, hogy kellő méretű 
»falatot« adjanak a lehetséges »koncból«. 
Vagyis egy blöff el nagyobbnak kíván mu-
tatkozni, mert ha mégis kénytelen lesz kü-
lön elindulni a helyhatósági választáson, 
akkor annak végkimenetele az ő számára 
kockázatos lehet” – vázolta a helyzetet.

Ismét meglovagolhatják
a magyarellenességet
Lapunk kérdésére, mekkora az esélye, 
hogy a magyarellenességet már eddig is 
előszeretettel meglovagoló liberálisok és 
Iohannis elnök ismét előveheti a magyar 
kártyát, ha a PNL népszerűsége csökken, 

Pászkán kifejtette: egyáltalán nem kizár-
ható a magyar kártya bevetése, különösen 
akkor, ha az egészségügyi és a gazdasági 
válság kezelése rosszul sikerül. „Az is lát-
ható, hogy a magyarellenességet ezúttal 
»nemzetköziesíteni« fogják, a PNL és Io-
hannis nemcsak belföldön, hanem külföl-
dön, az Európai Unió intézményeiben, az 
Európai Néppártban is folytatni fogják az 
információs hadviselést. Könnyen megle-
het, hogy – ahogy az a nemrég elfogadott 
nemzetbiztonsági stratégiában szerepel – 
a támadások látszólag az úgynevezett »il-
liberalizmus« ellen irányulnak majd, de a 
belföldi kommunikációban ezt a romániai 
magyar közösségre is átterjesztik majd, 
vagyis a magyarokat nem, vagy nemcsak 
közvetlenül a jogköveteléseik miatt fogják 
támadni, hanem az egész közösséget egy 
»illiberális rezsim«, azaz az Orbán-kor-
mány „támogatásával” vádolhatják majd 
meg” – fi gyelmeztetett az elemző.

Magyar–magyar verseny
Annak kapcsán, mi várható magyar szem-
pontból, a szakértő kifejtette: az RMDSZ 
nem engedheti meg magának, hogy ne 
indítson megyei önkormányzati elnöki 
jelölteket mindenhol, ahol szavazatokra 
számíthat. „Nemcsak azért, mert ez rossz 
jelzés lenne azon megyék/területi egysé-
gek felé, ahol viszonylag kevesebb magyar 
él. Hanem azért is, mert ezzel »edzésben« 
tarthatja és felmérheti a helyi szervezetei 
erejét, képességeit és az esetleges hiá-
nyosságokat kijavíthatja a parlamenti vá-
lasztásig” – mutatott rá. Ami a közösségen 
belüli ellenfeleket illeti, az elemző szerint 
mindenképpen hasznos, hogy az Erdélyi 
Magyar Néppárt és a Magyar Polgári Párt 
nem indul külön, különösen Székelyföl-
dön, ahol eddig nagyobb volt a párhuza-
mos indítás. A sikerességükhöz viszont 
kevés lesz, ha csak nem RMDSZ-ként ha-
tározzák meg magukat, rendkívül fontos 
lenne önálló koncepció felmutatása, mert 
nem a mostanra kialakult háromszázezres 
magyar választói réteget kellene »szalá-
mizgatni«, hanem új szavazókat kellene 
szerezni. Ám kérdéses, hogy képesek lesz-
nek-e ezt ilyen rövid időn belül kidolgozni 
egy ezt elősegítő stratégiát.

A magyar pártoknak azonban ezúttal 
még inkább számítaniuk kell arra, hogy 
több településen román pártok is „bejelent-
keznek” majd a magyar szavazókért – szö-
gezte le Pászkán Zsolt.

 » B. L.

Csütörtökön is rekordszámú új korona-
vírus-fertőzöttről érkezett hír: 24 óra 

alatt 1112 személy szervezetében mutatták 
ki a kórt. Ezzel az igazolt fertőzöttek szá-

ma 41 275-re nőtt. Eddig összesen 24 862 
személyt nyilvánítottak gyógyultnak, 2787 
tünetmentes vírushordozót pedig tíznapos 
kórházi megfi gyelés után hazaengedtek 
négynapos házi karanténba. 24 óra alatt 
25-en haltak bele a fertőzés szövődményei-

be, ezzel az elhunytak száma 2126-ra nőtt. 
Az új fertőzötteken kívül 393 személy má-
sodik tesztje lett pozitív. Intenzív osztályon 
285 pácienst ápoltak. 24 óra alatt 20 085 
tesztet végeztek, ezzel a feldolgozott tesz-
tek száma 1 030 692-re nőtt. 250 fertőzöttet 

házi elkülönítésben, 816-ot hatóságiban 
tartottak. Emellett 1334 személy volt házi 
karanténban. A hatóságok 24 óra alatt 735 
bírságot róttak ki a veszélyhelyzet idején 
hatályos korlátozások megsértése miatt, 
összesen 100 450 lej értékben. 

Ismét rekordot döntött az új esetek száma Romániában
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Ki lesz a befutó? A magyarok voksaiért nem csupán magyar pártok versengenek




