Megalakult az új kormány Szerbiában – A Vajdasági Magyar
Szövetség a koalíció tagja
Az új szerb kormányt a márciusi választásokon győzelmet arató Szerb Haladó Párt, a
Szerbiai Szocialista Párt és a Vajdasági Magyar Szövetség koalíciója alkotja. A Vajdasági
Magyar Szövetség a korábban hangoztatott tervekkel összhangban nem kért a
kormányban miniszteri pozíciókat, mert kisebbségi szempontból célravezetőbbnek ítéli
az államtitkári és szakértői posztok betöltését. Az április 27-én aláírt koalíciós
megállapodásba a vajdasági magyarság szempontjából fontos kérdések és a magyarszerb múlt kérdésköre is bekerült.
A 2014. március 16-i választásokat követően április 27-én megalakult az új szerb kormány. Ugyan
elsöprő győzelme eredményeképp a Szerb Haladó Párt önállóan is képes lett volna kormányt
alakítani, azonban a párt vezetése bizonyos megfontolások miatt – pl. az alkotmánymódosításhoz
szükséges kétharmados többség biztosításához – két pártnak is felajánlotta az együttműködés
lehetőségét, így az előző ciklusban is koalíciós partner Szocialista Párt és a Vajdasági Magyar
Szövetség is része lesz az új kormánynak.
A Vajdasági Magyar Szövetség a márciusi választásokon az elmúlt húsz év egyik legjobb
eredményét érte el: 75 248 szavazatot, a voksok 2,11%-át szerezte meg, ezzel pedig az eddigi 5ről 6-ra tudta növelni parlamenti mandátumainak számát. A Vajdasági Magyar Szövetség vezetői
már a választások előtt világossá tették, hogy az új kormánytöbbség része szeretnének lenni
valamilyen formában, hiszen ez a leghatékonyabb módja a szerbiai magyar kisebbség
érdekérvényesítésének. A választások után a Szerb Haladó Párt elnöke, Aleksandar Vučić fel is
ajánlotta az együttműködést a magyar pártnak (és lényegében az összes parlamentbe bejutott
pártnak), amelyre a VMSZ nyitott volt.
Pásztor István, a VMSZ elnöke még a koalíciós tárgyalások előtt kijelentette, hogy a magyar párt
nem ragaszkodik miniszteri tárcákhoz, inkább államtitkári és szakértői pozíciókat szeretnének
betölteni. Ezt Pásztor azzal indokolta, hogy kisebbségi, regionális pártként a VMSZ a magyar
kisebbséget érintő problémákra kíván fókuszálni, miniszteri posztok betöltésével viszont a
politizálás hangsúlya az országos szintre helyeződne át, és valószínűsíthető, hogy ha tárcavezetői,
kormányalelnöki vagy házelnöki pozíciókat kértek volna a Szerb Haladó Párttól, akkor a
tárgyalások középpontjába nem a megoldandó problémák, hanem a politikai funkciók kerültek
volna.
A koalíciós szerződést április 27-én írta alá a Szerb Haladó Párt és a Vajdasági Magyar Szövetség.
Igor Mirović, az Szerb Haladó Párt alelnöke az aláírást követő sajtótájékoztatón úgy fogalmazott,
hogy a koalíciós megállapodás nem csak a két párt kapcsolatát fogja javítani, hanem lehetőséget
teremt a szerbiai társadalom aktuális kérdéseinek megoldására is. A megállapodásban ugyanis
meghatározták a kisebbségi jogok védelmét (többek között a Nemzeti tanácsi törvény
módosítását), a Vajdasághoz, az európai integrációhoz, infrastrukturális beruházásokhoz, uniós
támogatások lehívásához, egészségügyhöz, valamint a földpolitikához kapcsolódó kérdéseket,
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nem mellesleg pedig a szerb-magyar történelmi megbékélés kérdésköre is helyet kapott a
szerződésben.
Pásztor István sikerként könyvelte el a koalíciós megállapodást, hiszen, mint mondta, mindazon
kérdéseket sikerült belefoglalni, amelyek a VMSZ választási programjában szerepeltek. Pásztor
szerint ezzel az eredménnyel a VMSZ „túllépte saját árnyékát, és mások számára is példaként
szolgálhat”.
Az új kormányban a VMSZ a kereskedelmi, a mezőgazdasági, a szociális ügyekkel foglalkozó, az
egészségügyi, illetve az infrastrukturális tárca államtitkári posztjait kapta meg, emellett pedig a
miniszterelnök szűk szakmai stábjába is delegál egy tagot.
Az új szerb kormány miniszterelnöke a Szerb Haladó Párt vezetője, Aleksandar Vučić, a
kormányfő helyettese pedig az előző szerb kormány szocialista miniszterelnöke, Ivica Dačić, aki
egyben a külügyminiszteri posztot is betölti. Az új szerb kormánynak összesen 16 tárcavezetője,
illetve két tárca nélküli minisztere van, és a Szerb Haladó Párt, valamint a Szerbiai Szocialista Párt
mellett párton kívüli szakemberek is helyet kaptak benne. Vučić szerint a kormány három
legfontosabb feladata a gazdaság reformja, a magánszektor fejlesztése és a költségvetés
helyzetének rendezése, de emellett természetesen a januárban megkezdett európai uniós
csatlakozási folyamat is kiemelt szerepet fog kapni.
Az előrehozott köztársasági választásokkal párhuzamosan időről időre felmerül a kérdés, hogy a
Vajdaságban is szükség van-e előrehozott választásokra. A tartományi parlament elnöke, Pásztor
István szerint jelenleg nem indokolt a választások kiírása a tartományban, azonban a médiában
gyakorta jelennek meg olyan vélemények, amelyek szerint még ebben az évben sor kerülhet a
vajdasági parlamenti választásokra is. Pásztor István szerint a vajdasági tartományi
kormánykoalíció, melyet a Demokrata Párt, a Vajdasági Szociáldemokrata Liga és a Vajdasági
Magyar Szövetség alkot, stabil, és az a tény, hogy köztársasági szinten a VMSZ a Szerb Haladó
Párt partnere a kormányban, nem indokolja, hogy a magyar párt felmondja együttműködését a
Demokrata Párttal a tartományi kormányban.
A VMSZ köztársasági kormányzásban való részvétele lehetőséget ad arra, hogy az olyan kérdések
mihamarabb megnyugtatóan rendeződjenek, mint a nemzeti tanácsokról szóló törvény vagy a
Vajdaság Statútuma alkotmánnyal összehangolt módosítása, és várhatóan a szerb-magyar
megbékélés is tovább folytatódik majd a következő kormányzati ciklusban.
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