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Izvleček:

Prispevek skuša prikazati spremembe na strankarskih prizoriščih izbranih
nekdanjih socialističnih držav v srednji in vzhodni Evropi v obdobju med
prvimi demokratičnimi volitvami v letih med 1989 in 1991 in letom 2013.
Avtorja razložita položaj več kot dve desetletji pozneje z zgodovinskega
vidika. Na prvih volitvah po demokratičnih spremembah med letoma 1989 in
1991 so si nasproti povsod stali vladajoči komunisti in njihove naslednice ter
novonastala opozicija. Slednja je zmagala povsod razen v Bolgariji in Romuniji.
Po drugi strani široka koalicija ali heterogena stranka, ki je nastala tedaj, ni
preživela dveh desetletij v izvirni obliki. Le v redkih primerih je v srednji in
vzhodni Evropi tudi prišlo do oblikovanja zares stabilnih strankarskih sistemov.

Ključne besede:

volitve v srednji in vzhodni Evropi, nekdanje socialistične države v Evropi,
koalicije, heterogene stranke, demokratizacija, fragmentacija, strankarski
sistemi
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Pričujoči prispevek1 prinaša analitični prikaz sprememb, ki so jih doživljale
strankarske scene nekdanjih socialističnih držav srednje in vzhodne Evrope,
deležne večstrankarske volilne premiere med junijem 1989, ko so v luči začetka
"dezintegracije večnarodnih evropskih socialističnih federacij"2 na delno svobodne volitve odšli Poljaki, in med marcem 1991, ko so prvič med več strankami po drugi svetovni vojni izbirali v Albaniji. Pri tem se bova omejila na države
članice Evropske unije, a izpustila Slovenijo in Hrvaško.
Še nekaj več pozornosti bo posvečene stanju na strankarskih prizoriščih
obravnavanih držav približno dve desetletji pozneje, ki ga bova skušala razložiti
iz zgodovinskega izhodišča, volilnega dogajanja v začetku devetdesetih let 20.
stoletja.

Splošna opažanja
Če bi človek poskušal na splošno povedati, kakšen je po približno dvajsetih letih
strankarski utrip v srednji in vzhodni Evropi, mu določeno izhodišče (kljub
omejitvam, ki pomenijo predvsem tradicionalno nizka volilna udeležba na teh
glasovanjih3) ponuja pogled na razmerje moči v najpomembnejši naddržavni
parlamentarni organizaciji, v Evropskem parlamentu. Po zadnjih volitvah v ta
organ junija 2014 je bilo enajst nekdanjih socialističnih držav (brez nekdanje
Nemške demokratične republike) v njem zastopanih s stodevetindevetdesetimi poslanci. Njihova sestava glede na politično pripadnost pokaže precejšen
nagib volilnega telesa proti desni sredini. Politične skupine desno od sredine
zasedajo namreč kar sto devetnajst srednje- in vzhodnoevropskih sedežev, ob
čemer v katero od poslanskih skupin nevključenim izvoljenim predstavnikom desnih strank pripadajo še dodatni štirje sedeži, sredinska Zveza liberalcev in demokratov za Evropo (ALDE) pa ima nadaljnjih devetnajst poslancev
(podrobnosti v grafikonu 1). Kot v merilu Evropske unije v celoti tudi na njenem vzhodu dominira konservativna Evropska ljudska stranka s sedemino-

1

2

3

Prispevek je nastal v okviru raziskovalnega programa Preteklost severovzhodne Slovenije med srednjo
Evropo in evropskim jugovzhodom (št. P6-0138) in raziskovalnih projektov Kontemporalnost razumevanjskega konteksta ter izražanje osebne in družbene svobode (št. J7-8283) ter Kultura spominjanja gradnikov slovenskega naroda in države (št. J6-9354), ki jih financira Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.
Andrej Stopar, "New Relations in the Crumbling Times: Emerging Slovenia's Independence in Russian
Diplomatic Sources (1990–1992)", Studia Historica Slovenica 15, št. 3 (2015), str. 710.
Le v eni v obravnavo vključeni državi, v Litvi, je bila volilna udeležba na zadnjih volitvah v Evropski
parlament maja 2014 nad povprečjem celotne Evropske unije (kjer se je volitev udeležilo že tako
skromnih 42,5 odstotka upravičencev). Še tam je bilo tako zato, ker so hkrati potekale predsedniške volitve. V nekaterih državah je bila udeležba bistveno pod to ravnijo (na Slovaškem denimo
13,1-odstotna, na Češkem 18,2- in na Poljskem 23,8-odstotna).
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semdesetimi poslanci, tretje mesto pa za evropskimi socialisti in demokrati s
Grafikon
1
štiriinštiridesetimi sedeži že zaseda naslednja desnosredinska grupacija, Zveza
evropskih konservativcev in reformistov (AECR), v kateri skupaj z britanskimi

Skupaj 199 sedežev iz srednje in vzhodne Evrope

3 7 04
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BREZ SK.

Grafikon 1: Evropski parlament 2014 (www.parties-and-elections.eu)

konservativci bistvena vloga pripada poljskim in češkim konservativcem.
Podobne politične preference prevladujejo na domačih scenah posameznih držav. V obdobju med februarjem in marcem 2012, med nastopom desnosredinske vlade v Sloveniji in prepričljivo zmago stranke Smer Roberta Fica na
Slovaškem, so desnosredinske stranke postavljale vladne šefe v vseh enajstih.
Od tedaj se je položaj z že omenjenim uspehom Smeri na Slovaškem in s padcem desnosredinske vlade v Romuniji (ki jo je zamenjala koalicija socialdemokratov in liberalcev) in Sloveniji nekoliko spremenila, a ni se spremenil splošni
trend. Slednji še naprej na neki način odslikava razmere iz leta 1990, ko so dedinje nekdanjih komunističnih monopolnih organizacij slavile le na skrajnem
jugovzhodu obravnavanega območja, v Bolgariji in Romuniji, in seveda na prostoru tedanje Sovjetske zveze, v Ukrajini in Belorusiji. Povsod drugod so volitve
dobile konservativne in/ali sredinske liberalne politične sile (grafikon 2).
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Grafikon 2: Razmerje med nekdanjo vladajočo stranko/strankami in opozicijo na prvih demokratičnih
volitvah (*pri Poljski seštevek za oba domova parlamenta) (Nohlen in Stöver, Elections in Europe)

Novonastale opozicijske skupine so se v večini primerov povezale v bolj
ali manj široke koalicije, kar še zlasti velja za (današnje) države, kjer so bili
demokratizacijski procesi povezani z osamosvojitvenimi. Široko zasnovane
ljudske fronte so se pojavile v vseh treh baltskih državah,4 v Ukrajini in Belorusiji, slovenski Demos je bil izrazito heterogena koalicija strank. Podobno se
da zatrditi še za poljsko Solidarnost z volitev leta 1989 in za bolgarsko Zvezo
demokratičnih sil (SDS) kot povezavo več konservativnih in sredinskih strank,
koalicijski značaj pa sta imela tudi Državljanski forum na Češkem in gibanje
Javnost proti nasilju (VPN) na Slovaškem. Slednjič velja omeniti hrvaško Koalicijo narodnega sporazuma (KNS), medtem ko je bila Hrvaška demokratična
skupnost (HDZ), zmagovalka hrvaških volitev aprila in maja 1990, formalno
resda enotna stranka, a je bila vsaj v prvih letih svojega obstoja po svoji strukturi
izrazito raznorodna. Koalicijo – Zvezo za Nemčijo (Allianz für Deutschland) –
so pred volitvami v ljudsko zbornico (Volkskammer) marca leta 1990 sklenile
še tri desnosredinske stranke pod vodstvom krščanskih demokratov v Nemški

4

Prim. Hermann Smith-Sivertsen, "The Baltic States", v: Central and Southeast European Politics since
1989, ur. S. P. Ramet (Cambridge, 2010), tukaj predvsem str. 450 s. (dalje: Smith-Sivertsen, "The Baltic
States").
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demokratični republiki.5
Na Madžarskem, v Sloveniji, v ČSFR in v NDR je prve večstrankarske volitve
po desetletjih pričakala že cela paleta političnih strank. Izjema med vsemi državami je bila Romunija, kjer je imela do neke mere koalicijski značaj politična
organizacija dedičev Ceauşescujevega režima, Fronta nacionalne rešitve (FSN),
pod vodstvom romunskega predsednika Iona Iliescuja. Slednja je na volitvah
v Romuniji maja 1990 pobrala kar tri četrtine sedežev v obeh domovih parlamenta, medtem ko je bila novonastala opozicija izrazito fragmentirana, ker je
največja opozicijska sila dosegla samo 29 od 387 sedežev v spodnjem domu;
še v tem primeru je šlo za stranko madžarske manjšine.6 Ponekod so ob pred
letom 1990 vladajočih strankah nastopili še njihovi že obstoječi "sateliti". To
najbolj velja za Poljsko in Bolgarijo, medtem ko je bil položaj v Sloveniji izjemen,
ker sta se dve nekdanji družbeno-politični organizaciji na novo preoblikovali v
stranki (ZSMS – Liberalna stranka in Socialistična zveza, poznejša Socialistična
stranka Slovenije, nastala iz nekdanje Socialistične zveze delovnega ljudstva).7
V Nemški demokratični republiki so se nekdanje blokovske stranke (v žargonu imenovane "blokflavte") ločile od vladajoče Socialistične enotne stranke
Nemčije (SED); ena med njimi – krščanska demokracija – je celo prepričljivo
zmagala, pozneje pa so postale del zahodnonemških krščanskodemokratske
(CDU) in liberalnodemokratske stranke (FDP).
Kaj je od strankarskih prizorišč, izoblikovanih za večstrankarske volilne
premiere, ostalo v naslednjega četrt stoletja? Nobena od tedanjih koalicij v
prvotni obliki ni obstala. Še najdlje sta vztrajali bolgarska Zveza demokratičnih sil (SDS) in poljska Solidarnost, čeprav je tudi v njunih primerih pod starim imenom nastopala predvsem konservativna komponenta. Podobno se je v
Litvi nekdanja široka osamosvojitvena koalicija Sajudis preobrazila v osrednjo
konservativno politično silo v državi. Ukrajinski Ruh se je izgubil v širših blokih,
nastalih zlasti po letu 2000, medtem ko je v Belorusiji delujoči strankarski sistem po nekaj letih praktično izginil.
Številne podobnosti med obravnavanimi državami vsemu navkljub sočasno zaznamujejo številne na eno ali le nekaj okolij omejene posebnosti, s katerimi se bomo srečevali v nadaljevanju.

5

6
7

Gl. Dieter Nohlen in Philip Stöver (ur.), Elections in Europe: A Data Handbook, (Baden-Baden, 2010),
str. 779 (dalje: Nohlen in Stöver, Elections in Europe).
Nohlen in Stöver, Elections in Europe, str. 1612.
Prim. Janko Prunk, v sodelovanju s Cirilo Toplak in Marjeto Hočevar, Parlamentarna izkušnja
Slovencev: 1848–2004 (Ljubljana, 2006), zlasti str. 215 in passim (dalje: Prunk, Parlamentarna izkušnja); Rosvita Pesek, Osamosvojitev Slovenije: Ali naj Republika Slovenija postane neodvidna država?
(Ljubljana, 2007), predvsem str. 113–121 (dalje: Pesek, Osamosvojitev), ali Dragan Potočnik, "Prve
večstrankarske volitve na Slovenskem", Studia Historica Slovenica 7, št. 1–2 (2007), tukaj str. 112 ss.
(dalje: Potočnik, "Prve večstrankarske volitve").
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Baltske države
Estonija, Latvija in Litva v srednje- in vzhodnoevropskem prostoru tako izstopajo po tem, da je bil v njih proces politične demokratizacije (enako kot v Sloveniji, na Hrvaškem in v drugih nekdanjih sovjetskih republikah) tako rekoč zlit
s prizadevanji za obnovo leta 1940 izgubljene državne samostojnosti.8 Omenjeno je na obeh straneh, na strani zagovornikov in nasprotnikov osamosvojitve, vsaj začasno privedlo do koncentracije. Pomembna značilnost baltskega
območja v času preloma postanejo t. i. ljudske fronte, ki se jim ob novonastalih skupinah pridružijo še reformno in nacionalno čuteči člani prej vodilnih
komunističnih partij v teh sovjetskih republikah. Ljudske fronte so na februarske in marčevskih volitvah leta 1990 v republiške sovjete povsod zmagale, a z
različnimi večinami. V Litvi so kandidati, ki jih je podpiralo gibanje Sajudis, sami
pobrali 91 od 135 sedežev v parlamentu. Del litovske komunistične partije, ki je
Grafikon
3 Sovjetske zveze in edini nasprotoval ponovni vzpostavitvi
ostal
zvest enotnosti
neodvisnosti, se je moral zadovoljiti z vsega sedmimi (grafikon 3).9
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Grafikon 3: Razdelitev sedežev v litovskem vrhovnem sovjetu 1990 (www.parties-and-elections.eu)

Tudi v sosednji Latviji je široko zasnovana Ljudska fronta z več kot dvema
tretjinama glasov prepričljivo pometla s konkurenčnimi prosovjetskimi komu-

8
9

Smith-Sivertsen, "The Baltic States", str. 449 ss.
Nohlen in Stöver, Elections in Europe, str. 1219.
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nisti. Še najtesnejši je bil izid v Estoniji, kjer je Ljudska fronta sama prišla le
do relativne večine (43 od 105 sedežev), medtem ko so dodatnih 27 sedežev
primaknili neodvisnosti naklonjeni kandidati iz vrst KP Estonije. Zaradi tega
je dotedanji predsednik prezidija starega estonskega vrhovnega sovjeta in
poznejši estonski predsednik Arnold Rüütel obdržal svoj položaj.10
Na razlike v izidih volitev, obenem pa na poznejši razvoj strank je pomembno vplivala vloga rusko govoreče manjšine v teh državah. Medtem ko je bil (in
je) v Litvi njen vpliv omejen (in je politično aktivnejša pravzaprav poljska manjšina), je bil v Estoniji in predvsem v Latviji izjemno pomemben.11
Kot rečeno, se je litovski Sajudis iz širokega gibanja za obnovo neodvisnosti
in demokratizacijo že do volitev 1992 v glavnem preobrazil v osrednjo konservativno politično skupino v deželi, od maja 1993 imenovano Domovinska
zveza (s kratico TS). Slednja je do danes absorbirala več drugih konservativnih
in desnosredinskih strank, med njimi krščanske demokrate.
Če so bile volitve 1992 in 1996 zaznamovane predvsem s tekmo med
konservativci in Litovsko demokratično delavsko stranko (pozneje osrednjo
komponento še danes obstoječe Litovske socialdemokratske stranke) voditeljev Vitautasa Landsbergisa in Algirdasa Brazavskasa, je za strankarsko sceno
baltske države od leta 2000 naprej značilna izrazita fragmentiranost. Še najstabilnejši so bili Brazavskasovi socialni demokrati, ki so pred letom 2016 vedno
dosegli vsaj okrog petine sedežev, Brazavskas pa je kot edini doslej po volitvah
2004 uspel dvakrat zapovrstjo ponoviti mandat ministrskega predsednika.
Domovinska zveza se je po katastrofalnem porazu leta 2000, ko so z 8,6 odstotka glasov zasedli samo devet od 141 sedežev, pobirala relativno dolgo in se do
relativne večine – a z manj kot s petino glasov volivcev – prebila šele leta 2008.
Vmes sta se na sredini in desno od nje kot vodilni sili izmenjali Zveza liberalcev in centra, ki jo je leta 2000 vodil nekdanji Sajudisov član in premier
Rolandas Paksas, in težko oprijemljiva Stranka dela (DP) nekako "sovjetskega
tipa", primerljiva z marsikatero ukrajinsko stranko, sicer ud evropske naveze
liberalcev in demokratov, pod vodstvom populističnega ruskega poslovneža
Viktorja Uspaskiča. Slednja je leta 2004 dosegla kar relativno večino sedežev in
oblikovala koalicijsko vlado z Brazavskasovimi socialdemokrati.
Fragmentiranost strankarskega prizorišča je dosegla začasni vrhunec leta
2008, ko so konservativci sorazmerno prepričljivo lahko zmagali že s 45 od 141
sedežev, socialdemokrati pa so jih osvojili 25.12 Obema velikima strankama je

10

11

12

Andres Kasekamp, A History of the Baltic States (Basingstoke–New York, 2010), str. 167 (dalje:
Kasekamp, A History of the Baltic States).
V Latviji je bilo po popisu iz leta 1989 kar 34 odstotkov Rusov. V Estoniji jih je bilo trideset, v Litvi pa
le dobrih devet odstotkov. Gl. Smith-Sivertsen, "The Baltic States", str. 450.
Pregled izidov litovskih volitev prinašata Nohlen in Stöver, Elections in Europe, str. 1215 ss.

535

A. Maver, D. Friš: Demokratične parlamentarne volitve ...

pomagal kombinirani volilni sistem, ker sta se nadpovprečno dobro odrezali v
enomandatnih okrožjih. Tako so socialdemokrati po številu glasov v proporcionalnem delu zasedli šele četrto mesto, a so bili po številu mandatov prepričljivo drugi. Posebna značilnost litovskega strankarskega sistema je sorazmerno
močna zasidranost personalističnih ali kar populističnih skupin v njem, ki se
zbirajo okrog osebnosti, kot sta nekdanji ministrski predsednik in (odstavljeni)
predsednik republike Rolandas Paksas in že omenjeni Uspaskič; oba stavita na
dobre zveze z Rusijo.13
V Latviji je v sodobni politični zgodovini po ponovni pridobitvi neodvisnosti vseskozi dominiralo vprašanje znatne ruske manjšine in odnosov z Rusijo. To
je pustilo posledice tudi na strankarski sceni. Če se je zdelo, da široko koalicijsko zasnovana Latvijska ljudska fronta, ki se je podobno kot Sajudisovi kandidati sprehodila do zmage na zadnjih volitvah v sovjetskem okviru marca 1990
in zasedla 131 od 201 sedežev v latvijskem vrhovnem sovjetu, iz tega izvirajoča
nasprotja premošča,14 se je pozneje izkazalo, da naloga ni lahka. Podobno kot
v Litvi in Estoniji širok koalicijski značaj ljudske fronte ni preživel niti do prvih
rednih volitev junija 1993. Pravzaprav se je latvijski različici koalicije godilo
še najslabše, saj samo z 2,6 odstotka glasov ni prestopila niti parlamentarnega praga. Na neki način je njeno izročilo nadaljevala zmagovalka teh volitev,
stranka Latvijska pot (LC), v kateri so se skupaj znašli podporniki obnovljene
samostojnosti iz vrst latvijskih komunistov in emigranti. Toda dolgoročno so
latvijske stranke vse do danes ostale razdeljene po etničnem ključu. Ruske in
proruske so tako praviloma levosredinske ali leve, latvijske pa desnosredinske
ali desne. Na tak način je Latvija edina demokratična država v Evropi, ki nekako
ni doživela prave menjave oblasti.
Osrednji trend na volitvah od 1993 do danes15 je sicer bil, da se postopoma
povečuje delež strank, ki zastopajo interese rusko govoreče manjšine (ki je imela
spočetka precej omejeno volilno pravico), in da se strankarski spekter na njeni
strani vse bolj konsolidira. Po drugi strani je postajalo latvijsko strankarsko igrišče vse bolj fragmentirano. Latvijsko pot je kot vodilna stranka leta 1998 zamenjala liberalno-konservativna Ljudska stranka (TP), leta 2002 pa novoustanovljena konservativna Nova doba (JL), iz katere je po združitvijo še z nekaterimi
drugimi strankami in gibanji nastala stranka Enotnost premierja in poznejšega
podpredsednika Evropske komisije Valdisa Dombrovskisa, zmagovalka volitev
2010. Čeprav je Dombrovskis svoj položaj obdržal tudi po predčasnih volitvah
2011, je za dodatno cepljenje latvijskih glasov poskrbel nekdanji predsednik

13
14
15

Prim. Kasekamp, A History of the Baltic States, predvsem str. 180.
Kasekamp, A History of the Baltic States, str. 167 s.
Pregled rezultatov latvijskih volitev prinašata Nohlen in Stöver, Elections in Europe, str. 1140–1142 in
1144 s.
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republike Valdis Zatlers s svojo personalistično in proti t. i. oligarhom usmerjeno Reformno stranko (ZRP). Zadnje volitve so tako s prizorišča odplaknile prej
dominantni Latvijsko pot in Ljudsko stranko. Od prvotne "ekipe" iz leta 1993
sta obstali v parlamentu samo še desničarska stranka Za svobodo in domovino (LNNK) in Latvijska kmečka zveza (LZS) prvega latvijskega predsednika po
obnovi neodvisnosti Guntisa Ulmanisa, ki je v zadnjih leta doživela precejšnjo
rast. Obe sta sicer trenutno del širših strankarskih povezav.
Razcepljenost latvijskega elektorata je leta 2011 prvič omogočila listi ruske
manjšine, Centru harmonije (SC), ki je nastala kot koalicija dveh proruskih
strank, dosego relativne večine na parlamentarnih volitvah (grafikon 4). Zaradi
tesnih povezav s Putinovo stranko Enotna Rusija in zaradi nepripravljenosti, da
bi priznala sovjetsko okupacijo Latvije leta 1940 in med letoma 1944 in 1991,
je stranka slednjič sicer ostala v opoziciji. Je pa njen vodja, Nils Ušakovs, župan
latvijske prestolnice Rige.16

Grafikon 4
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Grafikon 4: Volitve v Latviji 2011 (www.parties-and-elections.eu)

Estonska zgodba se je ne glede na podobne nastavke razvijala drugače. Pod
znamko leta 1990 zmagovite Ljudske fronte je na prvih volitvah v samostojni Estoniji dve leti pozneje nastopil njen zmerni, sredinski in levosredinski del

16

Andris Straumanis, "Zatlers wants Dombrovskis as PM in Coalition with Unity, Harmony Centre",
Latviansonline.com, 30. 9. 2011, http://latviansonline.com/news/article/7776/, pridobljeno: 14. 8.
2018.
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pod vodstvom estonskega predsednika vlade iz časa osamosvajanja Edgarja
Saavisarja, figure, ki je ob svojem nasledniku Martu Laaru najbolj zaznamovala sodobno estonsko politično zgodovino. Laar je volitve 1992 dobil na čelu
radikalnejših in konservativnejših zagovornikov estonske neodvisnosti, zbranih v takratni stranki, imenovana Nacionalna koalicijska stranka Pro Patria.17
Že ta je bila zavezništvo štirih desnosredinskih grupacij. Leta 1995 se je združila z Estonsko nacionalno stranko neodvisnosti (ERSP). Dediščino Ljudske
fronte je prevzela Saavisarjeva Stranka centra (EK). Med oba najpomembnejša
politična bloka se je že na volitvah 1995 kot najpomembnejša desnosredinska
skupina vrinila gospodarsko liberalna Reformna stranka (ER) nekdanjega šefa
centralne banke Siima Kallasa. Podobno kot v Latviji je pomembno vlogo dolgo
igrala še agrarna Estonska ljudska zveza (ERL), katere glavna moč je izvirala iz
dejstva, da se ji je pridružil priljubljeni predsednik vrhovnega sovjeta in predsednik republike Arnold Rüütel. V tej stranki se na estonski politični sceni na
neki način združujejo prvine iz skandinavskega in postsovjetskega prostora. Če
so po eni strani agrarne stranke značilne za Švedsko, Norveško in predvsem
Finsko, so v številnih bivših sovjetskih republikah postale nekak stranski produkt nekdanjih vladajočih skupin in ponekod (kot v Moldaviji) v nekem obdobju pridobile celo glavno besedo v političnem življenju. ERL se po eni strani v
evropskih strankarskih povezavah uvršča na desno, a je bila sočasno ob Stranki
centra glavna predstavnica interesov nekdanje partijske nomenklature.18
Stranka centra je bila v celotnem obdobju od leta 1995 sem stranka z najstabilnejšo podporo, njen vodja Savisaar pa si je predvsem v prestolnici Talinu,
kjer je županoval, zgradil močno bazo. Drugače kot v Latviji je uspel s svojo
prorusko politiko in s tesnimi zvezami s Putinovo Enotno Rusijo na svojo stran
pridobiti glavnino rusko govoreče manjšine, kar se je najbolj pokazalo ob sporu
o prestavitvi spomenika sovjetskim žrtvam vojne v Talinu aprila 2007.19 Druga
plat medalje je bila praktično izginotje samostojnih ruskih manjšinskih strank,
ki že tako niti približno niso dosegale podobnih uspehov kot v sosednji Latviji.20 Vendar je po drugi strani Savisaar Stranko centra v estonski politiki s tem
osamil, potem ko že leta 1999 in 2003 njene relativne zmage ni uspel preliti v
premierski položaj. Končno mu je prvo mesto med strankami leta 2007 prevzela v isto liberalnodemokratsko evropsko politično družino sodeča Reformna
stranka, ki se je nato koalicijsko povezala s konservativci.21
17
18
19

20
21

Kasekamp, A History of the Baltic States, str. 173.
Prav tam, str. 175.
Jari Tanner, "Violence Continues over Estonia’s removal of Soviet war statue", Associated Press, 28.
4. 2007, http://www.boston.com/news/world/asia/articles/2007/04/28/violence_continues_over_
estonias_removal_of_soviet_war_statue/, pridobljeno: 14. 8. 2018.
Še najbolje so se odrezale leta 1999, ko so vknjižile 6,1 odstotka glasov in šest sedežev.
Pregled volilnih izidov v Estoniji prinašata Nohlen in Stöver, Elections in Europe, str. 584–588.
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Prav slednji so od leta 1992 doživeli največ pretresov. Zmage so se izmenjevale s katastrofalnimi porazi: kričeče je bilo predvsem nasprotje med volitvami
1992 in 1995, podobno kot v Litvi. Laarovo stranko Pro Patria je kot glavna
konservativna sila leta 2003 zamenjala stranka Res publica Juhana Partsa. Obe
sta se leta 2006 združili in odtlej se je nihanje deleža konservativcev za nekaj
časa ustavilo. Na volitvah leta 2011 so se celo nekoliko okrepili, tako da so skupaj z reformisti lahko oblikovali večinsko koalicijo, na doslej zadnjih volitvah
pa znova znatno nazadovali.
Posebnost Estonije je še njena socialdemokratska stranka, ki kot ena redkih
članic Socialistične internacionale v regiji ni nastala kot dedinja nekdaj vladajoče komunistične stranke. Iz njenih vrst je izšel nekdanji estonski predsednik
Toomas Hendrik Ilves, leta 2006 in 2011 izvoljen s podporo desnosredinskih
strank. Ob prvi izvolitvi je premagal Arnolda Rüütla.22

Poljska
Poljska je med vsemi v obravnavo vključenimi državami posebnost po tem, da
so se tam večstrankarske volitve zgodile že junija 1989, pa tudi po tem, da je
bila zmaga novopečene opozicije najprepričljivejša. Čeprav je po dogovoru z
vladajočo Poljsko združeno delavsko stranko (PZRP) in njenimi satelitskimi
političnimi skupinami lahko kandidirala za vse sedeže le v obnovljenem stočlanskem senatu, medtem ko je bilo zanjo odprtih le 35 odstotkov sedežev
v 460-članskem in vplivnejšem spodnjem domu (sejmu), je bil izid nedvoumen.23 Koalicija Solidarnost kot izjemno široka zveza strank in gibanj od politične desnice do leve sredine, podobna baltskim ljudskim frontam, češkemu
Državljanskemu forumu ali slovenskemu Demosu, je osvojila vseh 161 sedežev
v spodnjem domu, ki so ji bili na voljo, in 99 od stotih sedežev v popolnoma
svobodno izbranem senatu (grafikon 5). To je pripeljalo do izvolitve kandidata
Solidarnosti Tadeusza Mazowieckega za prvega nekomunističnega ministrskega predsednika Poljske 24. avgusta 1989.24 Ob PZRP so si sedeže na strani prejšnje vladajoče strukture zagotovili še satelitski stranki Združena ljudska (ZSL)
in Demokratska stranka (SD) in tri manjše s PZRP povezane katoliške skupine.
PSL in SD sta pozneje podprli Mazowieckega za premierja.25

22
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Kasekamp, A History of the Baltic States, str. 178.
Prim. Anita Prażmovska, Poland: A Modern History (London–New York, 2010), str. 225–230 (dalje:
Prażmovska, Poland).
György Dalos, Der Vorhang geht auf: Das Ende der Diktaturen in Osteuropa (München, 2009), str. 53 in
56 (dalje: Dalos, Der Vorhang geht auf).
Prażmovska, Poland, str. 231.
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Grafikon 5: Razdelitev sedežev v poljskem sejmu 1989 (Nohlen in Stöver, Elections in Europe)

Blok Solidarnosti zaradi svoje heterogene sestave seveda ni preživel niti do
prvih popolnoma svobodnih volitev 27. oktobra 1991. Na njih je bila poljska
politična scena že povsem razparcelirana, ker si je sedeže v sejmu zagotovilo
kar devetindvajset strank, najmočnejša med njimi, Demokratična zveza (UD)
nekdanjega premierja Mazowieckega, izšla iz liberalnega krila Solidarnosti, pa
je zbrala vsega 62 od 460 sedežev v sejmu in 21 od 100 senatorskih mest. Razpršitev članov Solidarnosti med množico strank in gibanj je pokazala zobe na
naslednjih volitvah leta 1993, ko sta iz nekdanjih režimskih strank izšli Stranka
demokratične levice (SLD), dedinja PZRP, in Poljska ljudska stranka (PSL), dedinja ZSL, z relativno skromnim izkupičkom glasov (samo 35,8 odstotka) zaradi
petodstotnega volilnega praga osvojili skoraj dve tretjini sedežev in oblikovali
vlado. Globoke razlike v bloku nekdanje Solidarnosti so potrdile ključne predsedniške volitve 1995, ko so kandidati iz bazena Solidarnosti v prvem krogu
resda dosegli 56 odstotkov glasov, vendar se je v drugem krogu tesne zmage
veselil prvak SLD Aleksander Kwaśniewski. Tudi to je verjetno konservativne
komponente Solidarnosti usmerilo k ponovni združitvi moči v okviru desnosredinske Volilne akcije Solidarnost (AWS) za parlamentarne volitve 1997. Na
njih je ta zabeležila razmeroma gladko zmago nad SLD in potem sestavila vlado
z v Zvezo svobode (UW) preimenovano Demokratično zvezo. A proti koncu
mandata so od AWS znova odpadale nove politične skupine in ta leta 2001
kot koalicija strank s 5,6 odstotka glasov sploh ni prestopila parlamentarnega
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praga. Leva sredina, zbrana okrog SLD, je po drugi strani leta 2000 s Kwaśniewskim najprej znova triumfirala na predsedniških, leto pozneje pa še na parlamentarnih volitvah. Ob razcepljeni nekdanji Solidarnosti se je sprehodila do
zmage in le za nekaj sedežev zgrešila absolutno večino v sejmu (dobila jih je
216 od 460).26 Toda če je bilo oktobra 2001 videti, kot da se je glavna postkomunistična stranka dokončno usidrala na vrhu poljske politike, je razvoj odtlej
tekel korenito v nasprotno smer.
Od leta 2005 do danes sceno namreč v glavnem obvladujejo politične
stranke, porojene iz nedrij nekdanje Solidarnosti. Iz njenih vrst sta osrednji tekmici. Liberalnejša med njima, Državljanska platforma (PO), je prvič nastopila
na volitvah 2001 in je imela od leta 2007 do 2015 v sejmu znatno relativno
večino. Na istih volitvah je svoj ognjeni krst doživela konservativna stranka
Pravo in pravičnost (PiS) bratov Kaczynski, ki je po relativni zmagi na volitvah
2005 na naslednjih dveh volilnih preizkusih dosegla drugo mesto (in leta 2015
nato absolutno večino sedežev v obeh domovih). Iz vrst Solidarnosti oziroma
Državljanske platforme izhaja še med letoma 2011 in 2015 tretja najmočnejša
poljska stranka, Pałikotovo gibanje (RP), pozneje preimenovano Tvoje gibanje
(TR), pod vodstvom nekdanjega poslanca Državljanske platforme Janusza PałiGrafikon 6
kota. Njena posebnost je, da je kot prva stranka po letu 1989 v tradicionalno
katoliški Poljski stavila na izrazito antiklerikalno agendo. SLD in PSL sta bili že
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Grafikon 6: Volitve na Poljskem 2011 (www.parties-and-elections.eu)
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Za pregled volilnih izidov na Poljskem prim. Nohlen in Stöver, Elections in Europe, str. 1507–1513.
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po volitvah leta 2011 potisnjeni precej na obrobje (grafikon 6), sploh SLD je
precej daleč od nekdanje moči in se ji nazadnje ni posrečilo uvrstiti v parlament
niti v navezavi s Pałikotom. Nekdaj močna Zveza svobode je domala izginila
s političnega prizorišča, ker njenim podobna stališča danes zastopa vladajoča
Državljanska platforma.

Češka in Slovaška
Prve volitve v takratni Češkoslovaški federativni republiki (ČSFR) po t. i. "žametni revoluciji" novembra in decembra 1989 so potekale 8. in 9. junija 1990,
potem ko je še stari parlament, v katerem je imela glavno besedo KP ČSSR, za
predsednika že konec leta 1989 izvolil disidenta Vaclava Havla.27 Nekateri tedanji "igralci" so na strankarski sceni ostali do danes, obenem pa so se že ob tej
volilni premieri nakazovale nekatere razlike, ki so se ohranile tudi po "žametni
ločitvi" obeh republik nekdanje skupne države na novo leto 1993.28
Zmagovalki sta bili v obeh delih federacije široki in raznorodni gibanji.
Na Češkem si je to gibanje nadelo ime Državljanski forum (OF), na Slovaškem
nekoliko bolj poetični naziv Javnost proti nasilju (VPN). Obe sta na zveznih
in republiških volitvah, ki so potekale sočasno, dosegli deloma različne izide,
a trendi so bili jasni. OF je slavil s precej višjo podporo, kar mu je prineslo dve
tretjini čeških mandatov v zveznem parlamentu in 124 od 200 v češkem republiškem predstavniškem telesu. Preostale češke sedeže so si razdelili komunisti,
moravski in šlezijski regionalisti in konservativni krščanski demokrati. Na Slovaškem je VPN na zveznih volitvah ostal krepko pod absolutno večino sedežev,
na volitvah v slovaški parlament pa je zbral samo 48 od 150 mandatov. Petodstotni volilni prag so prestopile še štiri stranke. Precej uspešnejši kot na Češkem
so bili s skoraj petino glasov krščanski demokrati, kar je odslikavalo razlike že
iz predvojnega obdobja, komunisti so za nacionalistično Slovaško nacionalno
stranko (SNS) kljub podobnemu deležu glasov kot na Češkem zasedli komaj
četrto mesto. V zvezni in republiški parlament so se na Slovaškem slednjič prebili predstavniki krščanskodemokratske stranke madžarske manjšine.29
Vse naštete slovaške stranke razen prvouvrščenega VPN in četrtouvrščenih
komunistov igrajo na Slovaškem vidno vlogo vse do danes. Na Češkem sta si
trajno navzočnost zagotovili komunistična in z izročilom bogata krščanskodemokratska stranka, čeravno predvsem pri slednji ni šlo brez bistvenih pretre-

27
28

29

Dalos, Der Vorhang geht auf, str. 203.
Gl. Mary Heimann, Czechoslovakia: The State that Failed (New Haven–London, 2009), zlasti str. 306–
310 (dalje: Heimann, Czechoslovakia).
Za rezultate prim. Nohlen in Stöver, Elections in Europe, str. 480–482, 485 s. in 490–492.
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sov. Heterogeni OF se je začel krušiti že leta 1991. Najvplivnejša izmed njegovih
dedinj je liberalno-konservativna Državljanska demokratska stranka (ODS),
ki jo je ustanovil češki finančni minister Vaclav Klaus in je vse do volitev jeseni 2013 obdržala štafetno palico najpomembnejše desnosredinske stranke na
Češkem. Potem ko je bila med evropskimi strankarskimi družinami člen evropskih demokratov pod vodstvom britanskih konservativcev, ki so v Evropskem
parlamentu tvorili skupno poslansko skupino z Evropsko ljudsko stranko, se
je leta 2009 skupaj z omenjenimi konservativci preselila v Zvezo evropskih
konservativcev in reformistov (AECR). Po volitvah 1992 ODS ni samo osvojila
krepke relativne večine (76 od 200 sedežev), marveč je bila celotna poslanska
zbornica takrat še v Češkoslovaško vključene Češke nagnjena precej proti sredini in desnici. Vendar je pozneje prišlo do uravnoteženja, ko se je kot vodilna
sila na levi sredini uveljavila Češka socialdemokratska stranka (ČSSD), vsaj formalno dedinja že leta 1878 ustanovljene zgodovinske stranke. Od leta 1996
do leta 2010 se po nobenih volitvah ni oblikovala jasna parlamentarna večina.
Tako so stranke desnosredinske Klausove koalicije leta 1996 zasedle 99 od 200
sedežev, po letu 2002 je vladala koalicija socialdemokratov in sredinske naveze
krščanskih demokratov in liberalcev s sto enim sedežem, leta 2006 pa je prišlo
do popolnega pata. Desnosredinska trojka pod vodstvom ODS na eni strani in
socialdemokrati in komunisti na drugi strani so imeli po sto sedežev.30
Posebnost Češke je relativno velik vpliv tamkajšnje Komunistične stranke
Češke in Moravske (KSČM), ki je svoj najboljši izid zabeležila leta 2002 s kar
18,5 odstotka glasov. To jo uvršča med najmočnejše komunistične stranke v
Evropi; pravzaprav so izrazito močnejši le moldavski komunisti, ki so redno
dosegali več kot 40 odstotkov glasov. Po drugi strani je stalnica na političnem
prizorišču v izrazito sekulariziranem češkem okolju katoliška KDU-ČSL, čeprav
je leta 2010 za tri leta (do volitev 2013) izgubila parlamentarno zastopstvo. S
svojo usmeritvijo se uvršča ob bok podobnim strankam iz Slovenije (Nova Slovenija) ali Slovaške (Krščanskodemokratsko gibanje).
Šele volitve leta 2010 so po preoblikovanju strankarske scene po dolgem
času prinesle vladno koalicijo s stabilno večino. Glavna novost volitev je bila
konservativna stranka Tradicija, odgovornost, prosperiteta 09 (TOP 09), ki je
pod vodstvom zunanjega ministra, kneza Karla Schwarzenberga, vključila politike krščanskodemokratske in zelene stranke in nekaterih manjših liberalnih
grupacij. Ustanovil jo je sicer nekdanji krščanski demokrat Miroslav Kalousek.
Za TOP 09 je glasovala nekaj manj kot petina volivcev, kar ji je prineslo 41 sedežev v spodnjem domu. ODS in ČSSD sta utrpeli hude izgube, na novo pa se je

30

Gl. Carol Skalnik Leff, "Building Democratic Values in the Czech Republic since 1989", v: Central and
Southeast European Politics since 1989, ur. S. P. Ramet (Cambridge, 2010), tukaj zlasti str. 171 ss.
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pojavila še personalistična liberalna stranka Javne zadeve (VV), ki se je med tem
že razcepila na zagovornike desnosredinske vlade pod vodstvom ODS in njene
nasprotnike.31 Po padcu Nečasove konservativne vlade je pojav novih strank na
volitvah jeseni 2013 znova vrnil Češko v obdobje nestabilnih političnih večin
(grafikon 7). Vlado so na koncu sestavili dotlej opozicijski socialdemokrati z
novoustanovljeno personalistično stranko podjetnika Andreja Babiša z zvenečim imenom Zveza nezadovoljnih državljanov (ANO), ki je prvem nastopu
pobrala skoraj petino glasov, in s "prerojenimi" krščanskimi demokrati. ANO,
ki se je kljub članstvu med evropskimi liberalci izkazala za precej čudno pojavo, je pozneje prišla celo do krepke relativne večine, Babiš pa do premierskega
položaja.32
Na
Slovaškem
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Grafikon 7: Volitve na Češkem 2013 (www.parties-and-elections.eu)

na voditelja. Vladimir Mečiar, predsednik vlade med 1992 in 1994 in od 1994
do 1998, je bil na čelu iz gibanja Javnost proti nasilju izvirajočega Gibanja za

31

32

"Klaus ernennt Necas als neuen Ministerpräsidenten", Frankfurter Allgemeine Zeitung, 28. 6. 2010,
http://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/tschechische-republik-klaus-ernennt-necas-als-neuen-ministerpraesidenten-1996978.html, pridobljeno: 14. 8. 2018.
Za izide glej Volby do Poslanecké snĕmovny Parlamentu České republiky konané ve dnech 25. 10.–26.
10. 2013, http://www.volby.cz/pls/ps2013/ps, pridobljeno: 1. 8. 2018.
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demokratično Slovaško (HZDS).33 Ta populistična stranka je od leta 1992, ko se
je s 74 od 150 sedežev v parlamentu približala kar absolutni večini, do vključno
2002 dosegla relativno večino glasov na vsakih volitvah, čeprav se je njen delež
v tem obdobju zmanjšal za polovico. Leta 2006 je štafetno palico prevzela stranka Smer nekdanjega člana Stranke demokratične levice (SDL') Roberta Fica.34
Smer je ud Stranke evropskih socialistov (PES), čeprav je bilo njeno članstvo
v stranki zaradi sodelovanja Slovaške nacionalne stranke (SNS) v vladni koaliciji po volitvah 2006 začasno suspendirano.35 Fico je s svojim populističnim
slogom in z vsaj občasno precej izrazito protimadžarsko retoriko postopoma
povečeval svoj vpliv. Na volitvah marca leta 2012 je s 44,4 odstotka glasov Smer
kot prva stranka v neodvisni Slovaški zasedla 83 od 150 sedežev, tj. absolutno
večino. Po drugi strani je Mečiarjeva HZDS že na volitvah 2010 izpadla iz parlamenta (podobna usoda je skoraj sočasno doletela slovensko LDS).36
Če se je slovaška leva sredina vseskozi osredinjala okoli dveh voditeljev in
njunih strank, je za desnosredinsko sceno v istem obdobju (in do danes) značilna izrazita fragmentiranost. Že na volitvah v času ČSFR leta 1990 so na njej ob
delih zmagovitega VPN pomembno vlogo igrali precej močni krščanski demokrati iz stranke Krščanskodemokratsko gibanje (KDH) in stranka madžarske
manjšine, pozneje imenovana Stranka madžarske koalicije (SMK). Kasneje so
med seboj tekmovale konservativne in liberalne grupacije, ki so moči v večjem
obsegu združile samo pred volitvami 1998 v okviru Slovaške demokratične
koalicije (SDK), ko se je slednja najbolj približala relativni večini in potem skupaj s Stranko demokratično levice in stranko madžarsko manjšine oblikovala
vlado. Na naslednjih trojih volitvah si je sicer največji kos pogače na desni sredini odrezala Slovaška demokratska in krščanska unija (SDKU) dolgoletnega
predsednika vlade Mikulaša Dzurinde, vendar se je njen zaostanek za vodilno
stranko z nasprotnega pola (najprej je bila to še HZDS, nato Smer) vztrajno
povečeval in leta 2010 je dosegla manj kot polovico sedežev Ficove stranke
(SDKU 28, Smer 62).37 Za volivce je morala namreč tekmovati z razmeroma
močnim radikalnejšim krilom nekdanjih krščanskih demokratov, ki se ni vključilo v SDKU, marveč je nadaljevalo svoje življenje pod starim imenom (KDH),
pa tudi z novonastalo liberalno stranko Svoboda in solidarnost (SaS); ta je ob
svoji volilni premieri na mah zasedla 22 od 150 sedežev. Do premikov je pri-
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Heimann, Czechoslovakia, str. 320.
Za rezultate slovaških volitev po letu 1990 prim. Nohlen in Stöver, Elections in Europe, str. 1752–1754.
Erika Harris, "Slovakia since 1989", v: Central and Southeast European Politics since 1989, ur. S. P.
Ramet (Cambridge, 2010), tukaj str. 192 (dalje: Harris, "Slovakia").
"Slovakei: Erdrutschsieg für Ex-Premier Fico", Die Presse, 11. 3. 2012, http://diepresse.com/home/
politik/aussenpolitik/739241/Slowakei_Erdrutschsieg-fuer-ExPremier-Fico?_vl_backlink=/home/
index.do, pridobljeno: 14. 8. 2018.
Prim. Harris, "Slovakia", str. 187 s.
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šlo tudi pri SMK. Zmerneži pod vodstvom dolgoletnega strankinega voditelja
Béle Búgarja so leta 2009 ustanovili mešano madžarsko-slovaško stranko Most,
stara SMK pa se je 2010 poslovila od parlamenta, saj ni presegla petodstotnega
volilnega praga. Popolnoma so desno sredino razcefrale parlamentarne volitve
marca 2012, ko sta posamično največ glasov med njenimi predstavniki dobili
izrazito konservativni stranki KDH in Običajni ljudje in neodvisne osebnosti
(OL'aNO), na prejšnjih volitvah še del liste Svobode in solidarnosti (grafikon 8).
A nobena ni presegla šestnajstih sedežev, se pravi šestine uspeha Smeri. SDKU,
med 1998 in 2006 in znova od 2010 do 2012 glavna vladna stranka, je pristala
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Grafikon 8: Volitve na Slovaškem 2012 (www.parties-and-elections.eu)

Madžarska
Madžarska je bila v nekaj pogledih izjema med obravnavanimi državami.38
Najprej je relativno zgodnja legalizacija novih političnih strank pripomogla k
temu, da je na volitvah marca in aprila 1990 že nastopil izjemno širok spekter
različnih grupacij in da dotedanja opozicija ni nastopala ne v bloku ne organizirana v različne koalicije.39 Za prevlado sta se pravzaprav spopadli konser-
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Prim. Dalos, Der Vorhang geht auf, str. 62–97.
Miklós Molnár, A Concise History of Hungary (Cambridge, 2001), str. 335–339.
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vativno in liberalno krilo opozicije, zbrani v stranki Madžarski demokratični
forum (MDF) in Zveza svobodnih demokratov (SZDSZ).40 Drugi pomemben
dejavnik razvoja strankarskega prizorišča na Madžarskem je bil volilni sistem,
ki vseskozi vključuje pomembno večinsko komponento (čeprav se je po večinskem sistemu do leta 2014 volilo le 176 od 386 poslancev, poslej pa 106 od
199), kar je MDF leta 1990, socialistom leta 1994 in nazadnje stranki Fidesz
leta 2010 in tudi 2014 omogočilo bistveno nadpovprečno zastopanost in lepo
prednost. Za prve madžarske demokratične volitve po več kot štiridesetih letih
je bil značilen še izredno nizek delež dedinje prej vladajoče stranke, Madžarske
socialistične stranke (MSZP), ki se je morala zadovoljiti z vsega 10,9 odstotka
glasov in zgolj 33 od 386 sedežev (grafikon 9).41
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Grafikon 9: Madžarski parlament po volitvah marca 1990 (Nohlen in Stöver, Elections in Europe)

Na prvih volitvah vzpostavljena dihotomija med obema tokovoma opozicije se je vlekla vseh dvajset let. Značilno je, da je tudi zaradi nje liberalni blok
praviloma in bolj ali manj dosledno sodeloval s postkomunistično MSZP in ne
s konservativci.42 V tem je razvoj na Madžarskem podoben hrvaškemu, v manjši
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meri slovenskemu. Toda druga plat medalje je, da je takšno ravnanje liberalcev
(ko so MSZP med drugim omogočili vrnitev na oblast leta 2002) dolgoročno
privedlo do popolnega zatona te politične opcije na Madžarskem. Po drugi
strani je v nepomembnost zdrsnil tudi konservativni MDF, ki ga je kot glavna
konservativna sila zamenjala Zveza mladih demokratov (Fidesz) sedanjega in
nekdanjega madžarskega premierja Viktorja Orbána. Slednja je prehodila razmeroma dolgo pot od liberalne do nacionalno-konservativne usmeritve, proti
kateri se je pomaknila že pred prvo volilno zmago leta 1998, formalizirala pa
je spremembo tudi s prestopom iz Liberalne internacionale v Evropsko ljudsko stranko. V mogočni Fideszovi senci se je le krščanskim demokratom uspelo
obdržati kot vsaj nekoliko vplivnemu političnemu subjektu na desni sredini.43
Socialisti so po debaklu leta 1990 postopoma homogenizirali levosredinski
pol madžarske politike in se čez štiri leta že vrnili z absolutno večino sedežev
(209 od 386), kar je bila res v prvi vrsti zasluga volilnega sistema, saj so se lahko
pohvalili samo s triintridesetimi odstotki glasov. Zanimivo, na naslednjih volitvah na las podoben izid ni zadoščal niti več za relativno večino sedežev (dosegli so jih 134). Kljub temu je MSZP s podporo liberalcev vladala neprekinjeno še
od leta 2002 do 2010, po popolnem triumfu Fidesza na zadnjih parlamentarnih volitvah, kar je bilo znova bistveno podloženo z učinki volilnega sistema,
pa je začela stranka postopoma razpadati. Njen nekdanji voditelj in ministrski
predsednik Ferenc Gyurcsány je namreč konec leta 2011 ustanovil bolj sredinsko Demokratično koalicijo.44
Za madžarsko politično prizorišče je slednjič značilna razmeroma opazna vloga skrajno desnih nacionalističnih skupin. Parlamentarno zastopstvo
so sicer doslej dobile štirikrat, leta 1998, ko se je v parlament prebila grupacija z dovolj starožitnim imenom Madžarska stranka pravice in življenja, in po
volitvah med 2010 in 2018, ko je stranka Jobbik postopoma rasla in nazadnje
postala najmočnejša opozicijska politična sila na Madžarskem s petinsko volilno podporo.

Romunija in Bolgarija
Romunijo in Bolgarijo druži dejstvo, da so na prvih povojnih demokratičnih
volitvah spomladi leta 1990 v obeh državah zmagali dediči nekdanje vladajoče organizacije. A če je bila v Bolgariji zmaga Bolgarske socialistične stranke
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Prim. András Bozóki in Eszter Simon, "Hungary since 1989", v: Central and Southeast European Politics
since 1989, ur. S. P. Ramet (Cambridge, 2010), zlasti str. 213–216.
"Sozialisten gespalten", Der Standard, 22. 10. 2011, http://derstandard.at/1319180953222/
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(BSP) razmeroma pičla (dosegla je 211 od 400 sedežev v parlamentu, njena
zaveznica, Bolgarska agrarna nacionalna unija, jih je dodala še šestnajst),45 so
romunske postkomunistične sile, zbrane okrog Ceauşescujevega krvnika Iona
Iliescuja, krepko presegle dvotretjinsko večino (263 od 387 sedežev; grafikon
10). Razsežnost njihovega uspeha je dodatno podčrtalo Iliescujevih 85 odstotkov glasov na sočasno s parlamentarnimi potekajočih predsedniških volitvah.46
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Grafikon 10: Romunski parlament po volitvah maja 1990 (Nohlen in Stöver, Elections in Europe)

Tako bi lahko v nekem smislu za prve res prelomne romunske volitve označili šele odločanje septembra 1992, ko se je opozicija organizirala v koalicijo
Demokratična konvencija in se bolj približala Iliescuju (grafikon 11).47
V Bolgariji sta od 1990 do danes kot stalnici na sceni vztrajali predvsem že
omenjena BSP, katere delež je sicer nihal med 18 in 43 odstotki, a je bila vseskozi vsaj blizu oblasti, če ne drugače, ker je od 2001 do 2011 tudi v času desno-
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Grafikon 11: Romunski parlament po volitvah novembra 1992 (Nohlen in Stöver, Elections in Europe)

sredinskih vlad z Georgijem Parvanovom postavljala predsednika republike, in
stranka turške manjšine, imenovana Gibanje za pravice in svoboščine (DPS).
Slednja je bila del velike večine vladnih koalicij.
Še vedno sicer obstaja tudi glavna socialistična tekmica med letoma 1990
in 2001, Zveza demokratičnih sil (SDS), toda kot že omenjeno, je njen domet
bistveno bolj omejen kot na začetku. Po osvojitvi absolutne večine leta 1997 je
pač začela počasi izgubljati tla pod nogami in njen primat na desni sredini so
prevzeli drugi.
Najprej je to uspelo liberalnemu in sredinskemu personalističnemu Nacionalnemu gibanju Simeon II. (NDSV) pod taktirko zadnjega bolgarskega carja
Simeona, ki pa se je po volitvah 2009 celo poslovilo od parlamenta in svojo
vlogo prve violine med konservativnimi volivci prepustilo sofijskemu županu
Bojku Borisovemu in njegovi stranki Gerb (grafikon 12).48
Romunski razvoj je bil turbulentnejši, njegova bistvena posebnost pa je, da
sta obe poznejši glavni stranki izšli iz nedrij Iliescujeve Fronte narodne rešitve
(FSN). Levo sredino je vseskozi obvladovala Socialdemokratska stranka (PSD,

48
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Grafikon 12: Volitve v Bolgariji 2013 (www.parties-and-elections.eu)

prej imenovana Romunska socialna demokracija). Za prevlado na konservativnem polu je tekmovalo več strank, spočetka predvsem po zgodovinskih predhodnicah poimenovani Nacionalna liberalna (PNL) in Krščanskodemokratska
nacionalna kmečka stranka (PNT-CD), udeleženki volitev 1990 (z dokaj skromnim izkupičkom), ki sta bili hrbtenica Demokratične konvencije. Ko pa je ta
na volitvah 2000 popolnoma pogorela, se je začelo pregrupiranje. PNT-CD je
kljub vodilni vlogi v drugi polovici devetdesetih postopoma poniknila v obrobnost, medtem ko se je PNL zbližala s takrat socialdemokratsko Demokratsko
stranko (PD), nastalo iz liberalnega krila Fronte narodne rešitve pod vodstvom
nekdanjega reformističnega predsednika romunske vlade Petra Romana. Stranki sta oblikovali koalicijo za volitve 2004 in na njih sicer doživeli tesen poraz v
boju za parlamentarne sedeže, a je njun kandidat Traian Basescu postal z nekaj
več kot enainpetdesetimi odstotki glasov romunski predsednik.49
Vse odtlej je bila za romunsko politiko značilna izrazita polarizacija na privržence in nasprotnike predsednika Basescuja. Ta se je sočasno vse bolj pomikal iz socialdemokratskih v konservativne vode. Relativno hitro je prišlo tudi

49

Gl. Lavinia Stan, "Romania in the Shadow", v: Central and Southeast European Politics since 1989, ur. S.
P. Ramet (Cambridge, 2010), zlasti str. 381–390 (dalje: Stan, "Romania in the Shadow").
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do razkola med njegovo stranko in večjim delom PNL, ki je postal njegov najradikalnejši kritik. Demokrati so se po drugi strani s konservativnim krilom PNL
pod vodstvom Theodorja Stolojana združili v Demokratsko liberalno stranko
(PDL), danes članico Evropske ljudske stranke. Na parlamentarnih volitvah
2008 in na predsedniških 2009 se je ponovil pat iz leta 2004. Liberalni demokrati so dosegli 115 od 334 sedežev v spodnjem domu parlamenta, levosredinski socialdemokrati samo sedež manj. Basescu si je drugi mandat leta 2009
zagotovil z vsega 50,3 odstotka glasov v balotaži.50 Napetosti so začasni vrh
dosegle z referendumom o Basescujevi odstavitvi julija 2012, ki pa je bil zaradi
prenizke volilne udeležbe za las neveljaven. Socialdemokrati so se v opoziciji
proti predsedniku že pred tem povezali z nacionalnimi liberalci v Socialni liberalni uniji (USL), ki je na volitvah konec leta 2012 povsem prevladala.51
Tako v Romuniji kot v Bolgariji so določen pečat razvoju dala populistična
in nacionalistična gibanja. V Romuniji je najprej prednjačila Romunska stranka
narodne enotnosti (PUNR), ki je bila od leta 1992 celo koalicijska partnerica
v levosredinskem kabinetu. Pozneje je štafetno palico prevzela Stranka velike
Romunije (PRM) Cornelia Vadima Tudorja in se ob polomu desnosredinskih sil
leta 2000 zavihtela celo na drugo mesto med romunskimi strankami s petino
glasov, medtem ko se je Tudor prebil v drugi krog predsedniških volitev, kjer ga
je porazil Iliescu. Takšnega uspeha ni PRM nikdar ponovila; še več, leta 2008 s
3,2 odstotka glasov ni dosegla niti volilnega praga. Leta 2012 je padla na zgolj
1,2 odstotka.
Med bolgarskimi desničarskimi in populističnimi grupacijami je bila najuspešnejša Nacionalna unija Napad (Ataka) Volena Siderova. Njen zvezdni trenutek je bila uvrstitev strankinega vodje v drugi krog predsedniških volitev leta
2006.

Nekdanja NDR
Politična scena nekdanje Nemške DR je z ostalimi okolji deloma neprimerljiva,
ker se je NDR oktobra leta 1990 pridružila ZR Nemčiji in so tudi njene stranke
postale del skupnega nemškega političnega prostora. Toda po drugi strani je
razvoj zaradi več kot štiridesetletne dominacije zgolj ene stranke le ubiral svoja
pota, podobna tistim v obravnavo vključenih srednje- in vzhodnoevropskih
državah.

50
51

Stan, "Romania in the Shadow", str. 391 ss.
"Oppositionsführer mit Regierungsbildung beauftragt", Neue Zürcher Zeitung, 27. 4. 2012, http://www.
nzz.ch/aktuell/international/oppositionsfuehrer-mit-regierungsbildung-beauftragt-1.16655880,
pridobljeno: 14. 8. 2018.
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Kot so pokazale že edine demokratične volitve v vzhodnonemški zgodovini 18. marca 1990, so bile v razumljivi prednosti stranke, ki so v NDR, čeprav
povsem podrejene diktatu vladajoče Socialistične enotne stranke Nemčije
(SED), že obstajale in so se ob ne prehudem prečiščevanju najbolj kompromitiranih kadrov pozneje bolj ali manj brez težav vključile v obstoječe zahodnonemške politične organizacije.52 Tako so vse do preloma SED vseskozi lojalni
krščanski demokrati (CDUD) prepričljivo slavili s 40,8 odstotki glasov, skupaj
z zavezniškima strankama pa so se zelo približali absolutni večini glasov. Socialdemokrati (s prvotno okrajšavo SDP), ki po prisilni združitvi s komunisti v
SED v Vzhodni Nemčiji niso imeli lastne organizacije, so dosegli z dobrimi 22
odstotki glasov skoraj pol manj glasov. Zelo slabo so se odrezali vladajoči socialisti, preimenovani v Stranko demokratične levice (PDS), pod vodstvom relativno nekompromitiranega Gregorja Gysija (grafikon 13). Se je pa na volitvah
leta 1990 razločno izrisal za vzhodnonemške dežele značilen volilno-politični
zemljevid. Na jugu, še posebej izrazito na Saškem in v Turingiji, je prevladovala
CDU, v Brandenburgu in Vzhodnem Berlinu levi stranki socialdemokratov in
socialistov.53
Večinska razmerja so bila najbolj spremenljiva v severni deželi Mecklen-
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Grafikon 13: Zadnja ljudska zbornica NDR marca 1990 (Nohlen in Stöver, Elections in Europe)
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Prim. Mary Fulbrook, Ein ganz normales Leben: Alltag und Gesellschaft in der DDR (Darmstadt, 2008),
zlasti str. 197–212, in Peter Joachim Lapp, "Die Staatsparteien der DDR", v: Parteien in den deutschen
Ländern: Geschichte und Gegenwart, ur. A. Kost, W. Rellecke in R. Weber (München, 2010), str. 49–70.
Rezultati volitev pri Nohlen in Stöver, Elections in Europe, str. 779 in 793.
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burg-Prednja Pomorjanska in v Saški-Anhalt. Z leti je dominacija demokristjanov sicer pešala, a manj na deželni kot na zvezni ravni, kjer je bila od leta 1998
do 2009 na ozemlju NDR najmočnejša SPD. Na zadnjih zveznih volitvah septembra 2013 je CDU prvič od leta 1990 uspelo doseči relativno večino v vseh
petih vzhodnonemških deželah, celo v Brandenburgu (preglednica 1).
Preglednica 1: Izidi nemških zveznih volitev septembra 2013 v petih vzhodnonemških deželah v %
glasov (www.election.de)
Dežela/stranka

CDU

LEVICA

SPD

ZELENI

FDP

Turingija

38,8

23,4

16,1

4,9

2,6

Saška

42,6

20,0

14,6

4,9

3,1

Saška-Anhalt

41,2

23,9

18,2

4,0

2,6

Brandenburg

34,8

22,4

23,1

4,7

2,5

Mecklenburg-Pr.
Pomeranija

42,5

21,5

17,8

4,3

2,2

ZVEZNO POVPR.

41,5

8,6

25,7

8,4

4,8

PDS, ki se je v želji po razširitvi svojega vpliva na zahod, kar ji je po letu
2005 marsikje uspelo, povezala z nekaterimi zahodnonemškimi levičarskimi
skupinami v novo stranko Levica, se je vseskozi obdržala kot pomembna regionalna sila na vzhodu Nemčije. Najmočnejša je ostala v Vzhodnem Berlinu, tudi
v Brandenburgu je bila v določenem trenutku blizu relativni večini.54
Za nemški vzhod je značilna podpovprečna moč obeh manjših dolgoletnih zveznih parlamentarnih strank, zelenih in liberalcev (FDP). Slednja je sicer
predvsem v deželi Saška-Anhalt, glavni trdnjavi svoje zgodovinske predhodnice,
Liberalnodemokratske stranke Nemčije (LDPD), včasih presegla desetodstotno
znamko, a je po drugi strani velikokrat izpadala iz vzhodnonemških deželnih
parlamentov. Ravno tako je CDU že kmalu po združitvi učinkovito pometla z
morebitno konkurenco na desni sredini, predvsem z bavarski Krščansko-socialni uniji bližnjo Nemško socialno unijo (DSU), ki je marca leta 1990 še zbrala
6,3 odstotka glasov, toda že na deželnozborskih volitvah oktobra istega leta se
ni prebila niti v en deželni zbor.
Bistveno večji pomen kot v zahodnonemških deželah imajo nadalje skrajno desne in populistične grupacije. V devetdesetih letih 20. stoletja sta za toza-

54

Prim. za razvoj razmerij med strankami po posameznih deželah Andreas Kost, Werner Rellecke in
Reinhold Weber (ur.), Parteien in den deutschen Ländern: Geschichte und Gegenwart (München,
2010).
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devni primat tekmovali Nemška ljudska zveza (DVU) in Nacionalnodemokratska stranka (NPD), ki je bila v prvem desetletju 21. stoletja bistveno uspešnejša.
V novejšem času je obe povsem zasenčila Alternativa za Nemčijo (AfD), ki je
ponekod na vzhodu že druga najmočnejša politična sila.55

Aleš Maver, Darko Friš
DEMOCRATIC LEGISLATIVE ELECTIONS IN CENTRAL-EAST EUROPE
FROM 1989 TILL 1991 AND THEIR INFLUENCE ON THE SHAPING
OF THE PARTY LANDSCAPE UNTIL 2013

SUMMARY
The paper's main aim is to describe the changes experienced by party landscape of the selected former Socialist countries in the Central-East Europe from
their democratic electoral premieres in the period between 1989 and 1991
until 2013. The authors try to explain the situation more than two decades later
from the historical point of view, taking the emerging partly landscapes of the
early 1990s as a starting point.
All the electoral premieres during the "Spring of nations" from 1989 and
1991 featured a showdown between the ruling Communists and their successor parties and the newly formed or emerging opposition. Except in the Hungarian case, where new political groups were legalized pretty soon, in all other
environments opposition blocs or coalition-like heterogenous opposition parties were formed (e. g. Union of Democratic Forces in Bulgaria, Popular Fronts
in Latvia and Estonia, Sajudis in Lithuania, Solidarity in Poland, Civic Forum/
Public against Violence in Czechoslovakia, even Alliance for Germany in the
German DR; on the other hand Croatian Democratic Union). The opposition
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was victorious in all the discussed countries other than Bulgaria (where the
opposition victory followed later in 1991) and Romania (where post-Communists retained power until 1996). On the other hand, none of the coalitions
or big tent parties from the early 1990s survived next two decades. Some of
them do exist, like Lithuanian Sajudis, but represents only a portion of the party
landscape, one of the major characteristics of the party systems in the CentralEast Europe being, that the parties with their roots in the democratic revolutions around the fall of the Berlin Wall tend to be seen as right-wing or centreright in their respective environments, whereas successors of the former ruling
forces occupy the area left of the centre. Only few centre-left parties that are
completely unconnected to power structures from before 1990, succeeded
in securing a large share of electorate (e. g. Estonian or to some degree Social
Democrats). The situation is, of course, pretty different in the area of the former
German Democratic Republic which joined the Federal Republic. Hence, also
visible dominance of centre-right in the east of the European Union, which is
much stronger than in West, can be partly explained.
Only in few cases, really stable party systems emerged until 2010s. This
holds true, perhaps, for Poland, where both dominant parties share their roots
in the Solidarity coalition of 1989, and Estonia, where both strongest political groups form part of the European liberal family, but their positions greatly diverge, particularly regarding the Estonian Soviet legacy. For the Czech
Republic, unstable political majorities proved to be a rule, although the Civic
Democratic Party long seemed to hegemonize the centre-right and the Social
Democratic Party the centre-left part of the political spectrum, which changed
completely after 2013. In the neighbouring Slovakia, centre-left appears to be
much more consolidated under the prevalence of the Direction party than the
fragmented centre-right.
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