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A POLITIKAI ELEMZŐ SZERINT PÁRTÉRDEKEK ÉS SZEMÉLYES HIÚSÁGOK OKOZTÁK A BUKARESTI KORMÁNYVÁLSÁGOT

Pászkán Zsolt: elszámíthatta magát az USR
A Mentsétek meg Romániát Szö-
vetség (USR) előtt nem áll győztes 
alternatíva, az ellenzéki politizálás, 
de egy kikényszerített előre hozott 
választás sem járható út – véli Pász-
kán Zsolt politikai elemző a napok-
ban kirobbant bukaresti kormány-
válsággal kapcsolatban. Szerinte a 
két román ellenzéki párt, a PSD és 
az AUR a mostani koalíciós háború 
igazi nyertese.

 » PATAKY ISTVÁN

M eglepetés volt-e egy ilyen inten-
zitású kormányválság? – kérdez-
tük Pászkán Zsolt politikai elem-

zőtől. A szakértő szerint ez a jobbközép 
kormánykoalíció már megalakulása pilla-
natában rendkívül törékeny volt. És nem-
csak azért, mert a három alkotóelem kö-
zül kettő a részben közös választói réteg 
(elsősorban a közepesnél nagyobb váro-
sok képzettebb és magánszférában alkal-
mazott szavazói) megszerzéséért, illetve 
magához kötéséért küzd. „Ezt a Nemzeti 
Liberális Párt (PNL) és a Mentsétek meg 

Romániát Szövetségből (USR), valamint 
a Szabadság, Egyenlőség és Szolidari-
tás Pártjából (PLUS) álló páros közötti 
viszonylag új, nagyjából 5-6 éves, még 
mindig eldöntetlen küzdelmet az említett 
pártokon, illetve az USR–PLUS alkotóe-
lemei közötti, szintén lezáratlan hatalmi 
harc egészíti ki. Ekkora centrifugális erők 
közepette még szokványos körülmények 
között is nehéz lenne kormányozni. A je-
lenlegi egészségügyi és a körvonalazódó 
gazdasági-pénzügyi válság idején még 
bonyolultabb a feladat, a román politikai 
elit pedig ehhez jelenleg nem rendelkezik 
megfelelő emberi erőforrással” – fogal-
mazott a budapesti Külügyi és Külgazda-
sági Intézet Románia-szakértője.

Nem az volt a kérdés, lesz-e válság, 
hanem hogy mikor
Pászkán nem tartja eléggé megalapozot-
taknak azokat az – elsősorban a román 
médiában megjelent – értelmezéseket, 
melyek szerint a mostani válság elvekről, 
egészségügyi reformról, a „rendszer” re-
formokkal szembeni ellenállásáról, eset-
leg az erőszakszervek (titkosszolgálatok, 
hadsereg, rendőrség/csendőrség) érdek-
sérelmeiről szól. „A kormányalakítás óta 
eltelt rendkívül rövid időszakot teljesen 

lefedte a járványhelyzet, és szinte semmi 
nem derült ki arról, hogy mit cselekedne 
a sok sebből vérző és átalakítandó egész-
ségügy élén egy USR–PLUS-os miniszter. 
A tárcák körüli osztozkodás idején nem 
igazán volt érezhető ilyen jellegű elvi ha-
dakozás azért, hogy ne ehhez a párthoz 
kerüljön a tárca. Ezekből következik, 
hogy a mostani válság megfejtését sok-

kal alacsonyabb szinten, a pártérdekek 
és a személyes hiúságok területén kell 
keresni. A kérdés tehát nem az volt, hogy 
lesz-e kormányválság, hanem az, hogy ki 
robbantja ki és mikor. Úgy látszik, a PNL-
ben most látták elérkezettnek az időt, 
hogy pontokat szerezzenek“ – mondta a 
nagybányai származású elemző.

Ki nyerhet, ki veszthet a mostani há-
ború során? – hangzott a következő kér-

désünk. A szakértő szerint a legnagyobb 
vesztes az USR–PLUS. „Amennyiben a 
válság végén csak Vlad Voiculescu és 
Andreea Moldovan államtitkár távozik 
a kormányból, akkor az USR–PLUS-nak 
kell elvinnie a balhét mindazért, ami az 
utóbbi hónapokban az egészségügy terü-
letén történt, holott a járványhelyzet ke-
zelésében a PNL fennhatósága alatt álló 
minisztériumok – a védelmi, a belügyi 
és az oktatási – is követtek el hibákat. 
Ráadásul ez a vereség az USR–PLUS-on 
belüli harcot is felerősítheti” – vélekedett 
az elemző.

Pászkán Zsolt ugyanakkor csak látszó-
lagos nyertesnek tartja a PNL-t, mert ez-
zel a lépéssel ugyan sikeresen áttolta a fe-
lelősséget az USR–PLUS-ra, de ezzel még 
nem zárult le a PNL-en belüli, a közelgő 
kongresszust megelőző hatalmi harc, 
amely nemcsak a magát pártelnökként 
szívesen látó Florin Cîţu és a tavalyi bu-
kását feledni nem tudó Ludovic Orban, 
hanem egy mindkettőjük bukásában ér-
dekelt harmadik csoport között is zajlik. 
„A válság legnagyobb győztese a Szo-
ciáldemokrata Párt (PSD), mely annak 
ellenére erősödik tovább, hogy eddigi 
tevékenysége inkább tekinthető a hata-
lommal való csendes kollaborációnak, 
mint igazi ellenzéki munkának. A Romá-
nok Egyesüléséért Szövetség (AUR) pe-
dig éppen a PSD passzivitása miatt lehet 
ennek a káosznak a nyertese, hiszen egy 
egymás kinyírásával foglalkozó koalíció 
és egy mindent elsunnyogó PSD mellett 
sokak számára még az AUR-osok tartal-
matlan agresszivitása is vonzó lehet” – 
vázolta a helyzetet a politikai elemző.

Nincs kényszerhelyzetben a PNL
A hogyan továbbot fi rtató kérdésünkre 
Pászkán Zsolt azt mondta, az USR va-
lószínűleg elszámította magát, amikor 
első reakcióként bejelentette a bizalom 
megvonását Florin Cîţutól. „Talán ab-
ban bíztak, hogy ezzel az elnökválasz-
tó kongresszus előtt álló PNL-en belül 
felerősítik a harcot, és ebből valamiféle 
olyan személyi változás következik, mely 
számukra kedvező lehet, vagy legalábbis 
kompenzálja az elszenvedett arcvesztést. 
Az USR előtt nem áll győztes alternatíva, 
sem az ellenzéki politizálás, sem egy ki-
kényszerített előre hozott választás nem 
járható út. Így a PNL-t semmi nem kény-
szeríti, hogy elégtételt adjon a fő riválisá-
nak a párton belül amúgy nem túl erős, 
de mégiscsak PNL-es Cîţu megbuktatásá-
val” – fogalmazott a Krónikának a Romá-
nia-szakértő.

 » A válság legnagyobb győztese 
a Szociáldemokrata Párt (PSD), 
mely annak ellenére erősödik 
tovább, hogy eddigi tevékenysége 
inkább tekinthető a hatalommal 
való csendes kollaborációnak, 
mint igazi ellenzéki munkának.

 » KRÓNIKA

Az amerikai csapatok szeptember 11-én 
lezáruló kivonulásával befejeződhet a 

húszéves afganisztáni háború. Jens Stol-
tenberg NATO-főtitkár szerdán a miniszteri 
szintű rendkívüli NATO-értekezletet köve-
tően jelentette be: felismerve, hogy nincs 
katonai megoldás az Afganisztán előtt álló 
kihívásokra, a NATO-tagországok úgy dön-
töttek, május 1-jéig megkezdik az országban 
szolgáló misszió erőinek kivonását. Stolten-
berg Antony Blinken amerikai külügymi-
niszterrel és Lloyd Austin amerikai védelmi 
miniszterrel közösen tartott sajtótájékoz-

tatóján hangsúlyozta, hogy a NATO-erők 
kivonása Afganisztánból rendezett, ösz-
szehangolt és megfontolt módon néhány 
hónap alatt zajlik le. A kivonulásról egyéb-
ként még Donald Trump volt amerikai el-
nök döntött. A román belügyminisztérium 
közleményben tájékoztatott arról, hogy a 
NATO-döntés értelmében Románia is meg-
kezdi május 1-jétől több mint 600, Afganisz-
tánban szolgáló katonájának kivonását.

A tálibok közben győzelemként értékelik 
az amerikai kivonulást. „A háborút meg-
nyertük, az amerikaiak pedig vesztettek” 
– jelentette ki Hadzsi Hekmat, a tálib moz-
galom egy magasabb rangú tagja a BBC 

brit televíziócsatorna tudósítójának. Azt 
mondta, addig folytatják a harcot az afgán 
kormánnyal, amíg azok el nem fogadják 
követeléseiket, többek közt a saríára – az 
iszlám vallás előírásaira – alapozott kor-
mányzást. Wagner Péter, a budapesti Kül-
ügyi és Külgazdasági Intézet vezető kutató-
ja szerint az amerikai demokrata szakértői 
elit és sajtó sincs azon az állásponton, 
hogy Donald Trump megállapodása rossz 
lenne, még ha a kampányidőszakban so-
kan támadták is. A kivonulás utáni hely-
zettel kapcsolatban az elemző elmondta: 
nem világos, mi bírná rá a tálibokat arra, 
hogy feladják a céljai kat. „Lényegében 

nem győzték le őket, sőt tovább bírták, 
mint ellenfeleik, és végül leültek velük tár-
gyalni” – idézte Wagnert a Magyar Nem-
zet. Úgy vélte, átmeneti engedményeket 
talán ki lehet csikarni a tálibokból, akik-
nek most már fontos a nemzetközi elisme-
rés, megelégelték azt a páriaszerepet, amit 
a világban játszottak. „Ez esetleg rávehe-
ti őket az együttműködésre. És persze az 
amerikaiak is a fenntartható visszavonu-
lásban érdekeltek, hogy a távozásuk után 
ne omoljon össze az ország, a tálibok ne 
morzsolják fel azonnal a megosztott afgán 
kormány ellenállását” – vázolt fel egy po-
zitív forgatókönyvet a szakértő.

Amerikai kivonulással fejeződhet be az afganisztáni háború
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Harcba hívás. Az elemző szerint a Dan Barna és Dacian Cioloș által vezetett USR–PLUS előtt nem áll győztes alternatíva




