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20 Jipca 2011 r. koło monastyru Fruska Góra w Serbii został aresztowany Goran 
Hadżić1, ostatni z wysokich rangą funkcjonariuszy poszukiwanych przez Międzyna
rodowy Trybunał Kamy dla byłej Jugosławii2. Wraz z aresztowaniem Hadźicia Ser
bia znalazła się blisko spełnienia jednego z warunków stawianych przez Unię Euro
pejską (UE) w procesie przystąpienia - pełnej współpracy z Trybunałem w Hadze.

' Goran Hadzić in Tribunal’s Custody, International Criminal Trybunał for the former Yugo
slavia, 22 VII 2011, http://www.icty.org/sid/10740 - 9 VII 2011.

2 Dalej w tekście: Trybunał w Hadze.

Od momentu obalenia rządów Slobodana Milośevicia w 2000 r. jednym ze strate
gicznych celów stawianych przez nowe władze w Serbii było jak najszybsze wejście 
kraju w struktury Unii Europejskiej. Ze względu na najnowszą historię Bałkanów 
Zachodnich oraz w celu ich stabilizacji Unia tak samo jak w stosunku do Serbii, tak 
i do innych krajów regionu wymuszała spełnienie specyficznych warunków w pro
cesie stowarzyszenia, jak i później - integracji. Te specyficzne warunki, które kraje 
musiały spełnić w celu osiągnięcia kolejnych etapów procesu integracyjnego (status 
potencjalnego kandydata, podpisanie układu stowarzyszeniowego, osiągnięcie sta
tusu kraju kandydującego itd.), z kolei wpływały na postawy społeczeństwa w Ser
bii wobec Unii. Należy przypomnieć, że owe postawy były warunkowane również 
wydarzeniami z lat dziewięćdziesiątych, kiedy największe kraje Wspólnot Europej
skich, a później i Unii Europejskiej, były zaangażowane w rozwiązywanie kryzysu 
jugosłowiańskiego. W tym okresie z powodu konfliktu między krajami wówczas 
należącymi do Unii a Serbią, gdzie władzę sprawował Slobodan Milosević, część 
społeczeństwa zaczęła negatywnie postrzegać UE. Z drugiej strony dzisiaj na posta
wy obywateli wobec Unii Europejskiej pozytywnie oddziałuje obietnica lepszego 
życia, jakąż sobą niesie integracja kraju z jej strukturami.

Podstawę polityki rozszerzania Unii w tym regionie stanowią tak zwane kryteria 
kopenhaskie. Zostały one określone przez Radę Europejską w Kopenhadze w grud
niu 1993 r. Określają podstawowe warunki, które każdy kraj musi spełnić w celu 
uzyskania członkostwa Unii Europejskiej. Do nich należą:

http://www.icty.org/sid/10740
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• stabilne instytucje gwarantujące rządy prawa, przestrzeganie praw człowieka 
oraz poszanowanie i ochronę mniejs ości,

• sprawnie działającą gospodarkę rynkową oraz zdolność do stawienia czoła 
konkurencji i siłom rynkowym w UE,

• zdolność do przyjęcia na siebie wymogów członkostwa, a w szczególności do 
przestrzegania celów unii politycznej, gospodarczej i walutowej3.

’ European Council in Copenhagen - 21-22 June 1993 Conclusions of the Presidency, Euro- 
peanUnion,http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=DOC/93/3&format=HTML 
&aged=l&language=EN&guiLanguage=en — 22 VII 2011.

4 Council Conclusions 26 February 1996, European Union, http://www.consilium.europa.il/ue 
Docs/cms_Data/docs/pressdata/en/gena/028a0001 .htm - 09 VIII 2011.

5 Council Conclusions on the Principle of Conditionality governing the development of the 
EU’s relation with certain countries of south-east Europe, adopted on 29 April 1997, „Bulletin of 
the European Union” 4/1997, http://europa.eu/archives/bulletin/en/9704/p202001.htm#anch0514 
-8 VIII 2011.

W drugiej połowie lat dziewięćdziesiątych nastąpiła dalsza ewolucja unijnej 
polityki wobec regionu Bałkanów Zachodnich. W lutym 1996 r. po raz pierwszy 
pojawiła się idea wprowadzenia dodatkowych warunków, które kraje Bałkanów Za
chodnich muszą spełnić w celu przystąpienia do Unii4. W roku następnym zasady 
warunkujące wejście do UE oficjalnie zostały przyjęte5. W efekcie dla krajów Bał
kanów Zachodnich ustanowiono trzy poziomy warunków niezbędnych do spełnienia 
w celu przystąpienia do Unii. Są to:

• kryteria kopenhaskie,
• obowiązki wynikające z Procesu Stabilizacji i Stowarzyszenia - warunki „re

gionalne” mające na celu stabilizację regionu, nawiązanie współpracy regionalnej, 
powrót uchodźców oraz wypełnienie zobowiązań międzynarodowych ze szczegól
nym akcentem na współpracę z Trybunałem w Hadze (wynikające z Porozumienia 
w Dayton),

• indywidualne warunki wyznaczane dla każdego z krajów regionu z osobna.

Postawy społeczeństwa serbskiego wobec UE
Od 2002 r. regularne badania opinii publicznej w odniesieniu do postaw oby

wateli wobec przyłączenia się Serbii do Unii Europejskiej przeprowadzał Urząd 
ds. Integracji Europejskich przy Rządzie Republiki Serbii.

Najwyższy odsetek pozytywnych odpowiedzi wobec wejścia Serbii do Unii 
Europejskiej zanotowano w latach 2002-2004, kiedy oscylowały one w granicach 
ok. 70%. Pomimo iż w tym czasie władze serbskie dokonały dużej liczby aresztowań 
osób oskarżonych przez Trybunał, nie wpłynęło to negatywnie na sposób spostrze
gania Unii w kraju. Aresztowano w tym czasie głównie wysokich funkcjonariuszy 
reżimu Slobodana Milośevicia, co tłumaczone było przez społeczeństwo serbskie 
nie jako wyraz nacisku z strony UE czy Stanów Zjednoczonych, ale jako wyraz 
demokratyzacji kraju. W omawianym okresie najwyższe poparcie dla członkostwa 
Serbii w Unii zanotowano w marcu 2003 r. Poparcie owo, liczące 76%, było przede

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=DOC/93/3&format=HTML
http://www.consilium.europa.il/ue
http://europa.eu/archives/bulletin/en/9704/p202001.htm%2523anch0514
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Gdyby Jutro rozpisano referendum w sprawie wejida Serbii do Unii Europejskiej 
dzisiaj Jak byś głosował/a?

■ Głosował/a bym za

■ Nie głosował/a bym

□ Głosował/a bym przeciwko 

■ Nie wiem, brak odpowiedzi

Źródło: Urząd ds. Integracji Europejskich Rządu Republiki Serbii.

wszystkim reakcją na zamach na życie premiera Zorana Djindjicia, wówczas głów
nego zwolennika bezwarunkowej współpracy z Trybunałem oraz szybkiej integracji 
kraju z UE. Rok później odsetek ten wzrósł nawet o 2 p.p. Wzrost ten był spowo
dowany wyższymi nadziejami społeczeństwa na kontynuację polityki współpracy 
z UE, prowadzonej przez Djindjicia po zniesieniu stanu wyjątkowego oraz po roz
pisaniu nowych wyborów parlamentarnych i utworzeniu rządu mniejszościowego 
Demokratycznej Partii Serbii {Demokratska Stranka Srbije - DSS). Jednak od tego 
momentu aż do dzisiaj wskaźnik ten notował jedynie tendencję spadkową.

Pomimo aresztowania Milosevicia oraz wydania go Trybunałowi w Hadze jesz
cze w 2001 r. warunek pełnej współpracy z Trybunałem był daleki od spełnienia. 
Nadal na wolności przebywało dwóch najbardziej poszukiwanych przywódców boś
niackich Serbów - Radovan Karadźić oraz Ratko Mladić. W efekcie Unia kontynuo
wała politykę wymagań wobec Serbii, wywierając stałą presję na rząd w Belgradzie. 
Wówczas znaczna część społeczeństwa w Serbii nie opowiadała się za spełnieniem 
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warunku współpracy z Trybunałem w Hadze oraz schwytaniem oskarżonych, nawet 
jeżeli oznaczałoby to rezygnację ze stowarzyszenia z UE6. W konsekwencji opcja 
polityczna, która by wypełniła ten warunek stawiany przez UE, ryzykowała utratę 
pewnej części elektoratu. Jednak w momentach o strategicznym znaczeniu dla pro
cesu integracji kraju lub w okresach znaczących trudności finansowych władze serb
skie decydowały się na spełnienie warunków stawianych przez Brukselę kosztem 
utraty części poparcia wewnątrz kraju. Mechanizm ten, doprowadzający do sytuacji, 
w której część poparcia społecznego wewnątrz kraju „wymieniano” na poparcie na 
arenie międzynarodowej, stanowił przyczynę wolnego przebiegu procesu integracji 
Serbii z UE. W sytuacji, w której rząd Serbii zbyt szybko zadecydowałby o speł
nieniu warunków UE, ryzykowałby utratą wyborców, a również władzy. W takiej 
sytuacji najprawdopodobniej jego miejsce zajęłaby opcja bardziej konserwatywna 
wobec przystąpienia do UE.

6 Odsetek ten w okresie 2000-2010 stopniowo malał. Dokładne zobrazowanie trendu jest 
trudne, jako że nie istnieją badania, które by w bezpośredni sposób odnosiły się do tej kwestii.

7 Dobrovoljna predaja Radivoja Miletića, „Deutsche Welle” 2005, 25 II, http://www.dw- 
world.de/dw/article/0„2495373,00.html - 9 VII 2011.

* EU suspends talles with Serbia, EUobserver, 03 VI 2006, http://euobserver.com/15/21498 
-9 VII 2011.

9 Ustav Crne Gore, http://www.skupstina.me/cms/site_data/ustav/Ustav%20Cme%20Gore. 
pdf-9 VIH 2011.

Po pierwszym kryzysie związanym z aresztowaniem Slobodana Milośevicia 
w 2001 r., kiedy zarówno UE, jak i Stany Zjednoczone wywarły znaczną presję na 
spełnienie warunku współpracy z Trybunałem, następny taki moment miał miejsce 
w 2005 r. Dotyczył on wydania pozytywnej opinii ze strony Komisji Europejskiej 
w studium wykonywalności w sprawie rozpoczęcia negocjacji Układu o Stabiliza
cji i Stowarzyszeniu z Serbią. Wówczas w celu uzyskania pozytywnej opinii oraz 
w celu uniknięcia odpowiedzialności za oddanie własnych obywateli pod Trybunał 
w Hadze, często postrzeganych przez część społeczeństwa jako herosów, rząd skłonił 
samych oskarżonych do dobrowolnego oddania się7. Po przekazaniu oskarżonych do 
Trybunału zauważono znaczne polepszenie stosunków Serbii z UE oraz pozytywną 
opinię KE. Odbiło się to jednak na nastrojach w społeczeństwie. Poparcie dla człon
kostwa w Unii w Serbii spadło wówczas do rekordowo niskiego poziomu 64%.

Następny kryzys w integracji Serbii z Unią nastąpił w maju 2006 r., kiedy KE 
przerwała negocjacje w sprawie podpisania Układu o Stabilizacji i Stowarzyszeniu 
z Serbią. Jako powód Komisja podała niespełnienie jednego z warunków niezbędne
go dla procesu stowarzyszeniowego - współpracy z Trybunałem w Hadze8. Na do
datek w ciągu tego samego miesiąca doszło do znaczących zmian w samej strukturze 
Serbii i Czarnogóry. W referendum z 21 maja 2006 r. Czarnogóra opowiedziała się 
za niepodległością9. W efekcie zamiast wspólnego państwa na arenie międzynaro
dowej pojawiły się dwa niezależne państwa - Serbia oraz Czarnogóra. Jako że Ser
bia była sukcesorem wspólnego państwa na arenie międzynarodowej, w lipcu tego 
samego roku Komisja uchwaliła, a Rada zatwierdziła nowy mandat dla negocjacji 
z Czarnogórą. W rezultacie wspomniana decyzja Komisji o przerwaniu negocja

http://www.dw-world.de/dw/article/0%25e2%2580%259e2495373,00.html
http://euobserver.com/15/21498
http://www.skupstina.me/cms/site_data/ustav/Ustav%2520Cme%2520Gore
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cji objęła jedynie Serbię. Taki stan obowiązywał przez cały następny 2007 r. do 
momentu powołania nowego rządu w Belgradzie po wyborach parlamentarnych 
w styczniu 2007 r. Po utworzeniu w maju tegoż roku nowego rządu, na czele któ
rego ponownie stanął Vojislav Kostunica, doszło do nowych aresztowań przez wła
dze serbskie osób poszukiwanych przez Trybunał w Hadze10 11. W odpowiedzi główna 
oskarżycielka Trybunału w Hadze wydała pozytywną opinię na temat współpracy 
kraju z Trybunałem w Hadze". Po wydaniu tejże opinii wznowiono negocjacje 
z Serbią trzynaście miesięcy po ich zawieszeniu i 7 listopada 2007 r. parafowany 
został tekst Układu o Stabilizacji i Stowarzyszeniu z UE12 13.

10 Upitan nacin hapsenja Zdravka Tolimira, „Deutsche Welle” 2007, 3 VI, http://www.dw- 
world.fie/dw/article/0„2573739,00.html - 9 VII 2011.

11 Fourteenth annual report of the International Tribunal for the Prosecution of Persons Re
sponsible for Serious Violations of International Humanitarian Law Committed in the Territory of 
the Former Yugoslavia since 1991, http://www.icty.org/x/file/About/Reports%20and%20Publica- 
tions/AnnualReports/annual_report_2007_en.pdf- 09 VIII 2011.

12 Paraf za predvorje Evrope, „Politika” 2007, 8 XI, http://www.politika.rs/rubrike/Svet/ 
6994.sr.html-09 VIII 2011.

13 Sporazum sa EUpodpisan, Srbija podeljena, „Politika” 2008, 30 IV, http://www.politika. 
rs/rubrike/Politika/40852.sr.html - 9 VIII 2011.

14 Według badania Gallup Balkan Monitor pozytywne spostrzeganie UE w Chorwacji w okre
sie 2006-2010 spadło z 35% na 25%, a w Macedonii z 76% na 60%. Należy zaznaczyć jednak, 
iż pozytywne spostrzeganie UE nadal utrzymuje się na niezmienne wysokim poziomie w Bośni 
i Hercegowinie oraz w Czarnogórze.

Po spadku poparcia dla integracji europejskiej w 2007 r. w roku następnym 
doszło do jego wzrostu. Główną przyczyną było podpisanie Układu o Stabilizacji 
i Stowarzyszeniu Serbii z Unią 29 kwietnia 2008 r. oraz związane z tym nadzie
je na poprawę standardu życia”. Jednak już sześć miesięcy później ze względu na 
brak współpracy z Trybunałem w Hadze Holandia zawiesiła stosowanie tego układu. 
W następstwie czego poparcie dla integracji europejskiej w Serbii ponownie spadło. 
Pomimo faktu, iż prezydent Serbii Boris Tadić wręczył premierowi Szwecji 22 grud
nia 2009 r. wniosek o uzyskanie członkostwa w Unii oraz że Serbia jednostronnie 
stosuje Tymczasowe Porozumienie od początku 2010 r., odsetek obywateli kraju 
chętnych o przystąpienia Unii malał. Pod koniec 2010 r. wynosił on zaledwie 57%.

Podsumowując, badanie przeprowadzane przez Urząd ds. Integracji Europej
skich przy Rządzie Serbii wskazuje na ciągły spadek odsetek osób skłonnych do 
głosowania za wejściem Serbii do Unii Europejskiej. Jeżeli w 2002 r. 68% respon
dentów pragnęło wejścia Serbii do UE, to odsetek ten w połowie 2011 r. zmalał do 
poziomu 53%. Z drugiej strony w omawianym okresie odsetek niezdecydowanych 
spadł o połowę, kiedy to liczba respondentów przeciwnych wejściu Serbii do UE 
prawie się podwoiła. Z jednej strony spadek poparcia dla idei integracji europejskiej, 
po początkowym okresie euforii, jest procesem zauważalnym także i w innych kra
jach regionu Bałkanów Zachodnich14. Niemniej jednak wysoce prawdopodobne jest, 
że istotny wpływ na samo postrzeganie Unii przez społeczeństwo Serbii miała naj
nowsza historia oraz wynikająca z niej polityka warunkowania procesu integracji.

http://www.dw-world.fie/dw/article/0%25e2%2580%259e2573739,00.html
http://www.icty.org/x/file/About/Reports%2520and%2520Publica-tions/AnnualReports/annual_report_2007_en.pdf-
http://www.politika.rs/rubrike/Svet/
http://www.politika
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Kompleksowym badaniem opinii publicznej na temat kwestii związanych 
z Unią Europejską przeprowadzonym w regionie Bałkanów Zachodnich w ostatnich 
czterech latach jest badanie Gallup Bałkan Monitor wykonane przez firmę badawczą 
Gallup w siedmiu krajach Europy Południowo-Wschodniej15. Jedno z pytań zadawa
nych respondentom dotyczy opinii związanych z przystąpieniem ich kraju do Unii 
Europejskiej. 

15 Badanie przeprowadzane jest w Albanii, Bośni i Hercegowinie, Chorwacji, Czarnogórze, 
Kosowie, Macedonii i Serbii. 

Wyniki badania Gallup Bałkan Monitor uzyskane w Serbii w 2010 r. wskazy
wały, iż nadal większość obywateli pozytywnie postrzegała wejście kraju do UE. 
Jednak odsetek ten malał z roku na rok w przeciągu czterech lat, od 2006 do 2010 r., 
spadł on o 20 p. p. do poziomu 44%. W analogicznym okresie odsetek respondentów 
oceniających integrację kraju z UE negatywnie wzrósł o 7 p. p. do poziomu 17%. 

Źródło: Gallup Balkan Monitor, 2010

Oba badania w swoich wynikach podkreślały pozytywne postrzeganie Unii Eu
ropejskiej przez większość serbskiego społeczeństwa. Należy zaznaczyć jednak, iż 
żadne z badań w kwestionariuszach nie przeciwstawiło wejścia Serbii do UE speł
nieniu przez kraj specyficznych warunków stawianych przez UE, w tym głównie 
współpracy z Trybunałem w Hadze. 

W przypadku Serbii niechęć do spełnienia tego warunku jest podyktowana 
głównie tym, że wymaga on uprzedniego przyznania się do odpowiedzialności za 
wydarzenia z okresu rozpadu SFR Jugosławii, zarówno ze strony głównych partii 
politycznych, jak i przez większość serbskiego społeczeństwa. 

Stosunek głównych partii politycznych wobec polityki 
warunkowania UE po 5 października 2000 r. 

Według Vladimira Goatiego, po obaleniu Milośevicia w 2000 r. na serbskiej sce
nie politycznej wyodrębniły się trzy bieguny partyjne. Pierwszy z nich skupiony był 
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wokół Partii Demokratycznej (Demokratska Stranka — DS). Głównym celem partii 
skupionych wokół tego bieguna było jak najwcześniejsze przyłączenie Serbii do UE. 
W realizacji tego celu DS postulowała spełnienie wszystkich warunków stawianych 
przez UE, w tym pełnej współpracy z Trybunałem w Hadze. Na czele drugiego bie
guna stała Partia Demokratyczna Serbii. Program DSS w obszarze polityki zagra
nicznej był zbliżony do programu DS. Istotną różnicą jednak była postawa DSS 
wobec współpracy z Trybunałem w Hadze. DSS pomimo deklaracji chęci współ
pracy w praktyce ją utrudniała. Trzecim biegunem w klasyfikacji zaproponowanej 
przez Goatiego był blok partii skupionych wokół Serbskiej Partii Socjalistycznej 
(Socjalistićka Partija Srbije - SPS) oraz wokół Serbskiej Partii Radykalnej (Srpska 
Radikalna Stranka - SRSj. Blok ten cechował się negatywnym stosunkiem do in
tegracji europejskiej oraz przywiązaniem do wartości z czasów Milośevicia16. Jako 
że po 2000 r. idea integracji europejskiej stała się dominującym kierunkiem polityki 
zagranicznej Serbii, właśnie te ugrupowania w celu utrzymania własnej pozycji na 
scenie politycznej musiały zmodyfikować swój stosunek do tej kwestii. 

16 V. G o at i, Izborna nadmetanja u Saveznoj Republics Jugoslaviji od 2000. do 2003., Beo
grad 2003, s. 37-38.

17 D. P a v 1 o v i c, S. A n t o n i c, Konsolidacija demokratskih ustanova u Srbiji posle 2000. 
godine, Beograd 2007, s. 264, Biblioteka Drustvena Misao, Edicija Slav, kn. 16.

18 Ibidem, s. 295.

Integracja z Unią Europejską, jako strategiczny cel w polityce zagranicznej 
po 2000 r., została zaakceptowana przez społeczeństwo. Świadczy o tym fakt, że 
w okresie 2000-2010 serbska scena polityczna była zdominowana przez DS oraz 
DSS, dwie partie programowo wyraźnie proeuropejskie. Jak zostało wspomniane, 
między dwoma partiami istniała znaczna różnica w stosunku do współpracy z Try
bunałem. Różnica ta utrzymywała się niezmiennie w latach 2000-2010. Z tego po
wodu zmieniające się poparcie społeczne dla tych dwóch partii we wspomnianym 
okresie wskazuje, w jaki sposób ewoluowały poglądy serbskiego społeczeństwa na 
temat współpracy z Trybunałem w Hadze oraz w jaki sposób współpraca ta oddzia
ływała na postrzeganie Unii.

Należy zaznaczyć, że jeżeli DSS od 2000 r. nie zmieniła swojej postawy wobec 
współpracy z Trybunałem w Hadze, to według Duśana Pavlovicia i Slobodana Anto- 
nicia, DS po zabójstwie swojego przewodniczącego i ówczesnego premiera Zorana 
Djindjicia z czasem zaczęła jednak coraz bardziej przesuwać się z pozycji deklaru
jącej konieczność integracji kraju z UE w kierunku umiarkowanego „euroreformi- 
zmu”17. Miejsce DS jako partii najbardziej proeuropejskiej z czasem zajęła Libe
ralno-Demokratyczna Partia {Liberalno Demokratska Stranka - LDP) - frakcja DS 
powstała w wyniku rozłamu partii w 2004 r. Na jej czele stanął Ćedomir Jovanović. 
Trend oddalania się od polityki Djindjicia był szczególnie silny po objęciu przewod
nictwa DS przez Borisa Tadicia w 2004 r. Od tego momentu, zdaniem Pavlovicia 
i Antonicia, partia w coraz wyższym stopniu zaczęła nabierać dystansu wobec idei 
niekwestionowanej integracji kraju obowiązującej w czasach Zorana Djindjicia18. 
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W celu uzyskania niezbędnej pomocy finansowej ze strony UE Partia Demokra
tyczna jako ugrupowanie rządzące, stanęła wówczas przed wyborem: albo spełnie
nie warunków stawianych przez UE, albo zastopowanie dalszej integracji z Unią. 
W takiej sytuacji DS najczęściej opowiadała się za lawirowaniem pomiędzy jedną 
a drugą opcją w zależności od sytuacji w kraju. W celu zahamowania odpływu czę
ści wyborców nastawionych bardziej konserwatywnie DS wprowadziła elementy 
narodowe do swojego programu. Uwidaczniało się to przede wszystkim w braku 
współpracy z Trybunałem w Hadze (chociaż w mniejszym stopniu niż w przypadku 
DSS), ale także i w postawie partii wobec roli strony serbskiej w wojnach prowadzo
nych podczas rozpadu Jugosławii. Właśnie takie skuteczne balansowanie pomiędzy 
poparciem dla przyłączenia kraju do Unii Europejskiej a twardszą postawą wobec 
warunków stawianych przez UE przyniosło sukces Partii Demokratycznej w wybo
rach parlamentarnych w 2006 r. oraz prezydenckich w 2008 r. Partia Demokratyczna 
obecnie jest główną partią tworzącą rząd oraz partią, z której wywodzi się prezydent 
kraju Boris Tadić.

Analiza postawy DSS w tym czasie wobec polityki warunkowania i procesu 
integracji z UE wskazuje również na sposób wartościowania tych dwóch kwestii 
przez serbskie społeczeństwo. W wyborze często przedstawianym w mediach, ale 
i przez samych polityków, typu „Unia Europejska czy Haga?” albo „Unia Europej
ska czy Kosowo?”, DSS z reguły opowiadała się za elementem narodowym, odsu
wając integrację z UE na dalszy plan. W pierwszych wyborach parlamentarnych po 
zabójstwie premiera Djindjicia w 2003 r. DSS uzyskała 53 mandaty w Skupsztynie, 
wyprzedzając DS o 16 mandatów19. Spowodowane było to zarówno postawą obywa
teli wobec współpracy z Trybunałem, jak i aferami korupcyjnymi, z którymi borykał 
się wcześniej DS za czasów rządu Zorana Djindjicia. Jednak odmawiając rzeczywi
stej współpracy z Trybunałem w Hadze w okresie sprawowania rządów, DSS utra
ciła szersze poparcie społeczeństwa. W następstwie w wyborach parlamentarnych 
z 2007 r. DSS uzyskała jedynie 47 na 250 miejsc w parlamencie20. W roku następ
nym doszło do dalszej marginalizacji DSS. Partia w koalicji z Nową Serbią Velje 
Ilicia {Nova Srbija) uzyskała jedynie 30 mandatów w Skupsztynie Narodowej21.

19 Izvestaj o rezultatami izbora za nadorne poslanike u Narodnoj Skupstini Republikę Srbije 
odrżanih 28 decembra 2003 godine., Republićka Izborna Komisija, http://www.rik.parlament. 
gov.rs/cirilica/Sednice2/Izvestaj28.htm - 9 VIII 2011.

20 Parlamentarni izbori januar 2007., Republićka Izboma Komisja, http://www.rik.parla- 
ment.gov.rs/Slike4/Raspodela%20mandata210107.jpg - 9 VIII 2011.

21 Parlamentarni izbori 11 maj 2008., Republićka Izborna Komisija, http://www.rik.parla
ment.gov.rs/cirilica/Rezultati/2-Mandati08.jpg - 9 VIII 2011.

Tak samo jak unijna polityka warunkująca akces Serbii wpłynęła na postawy 
serbskiego społeczeństwa wobec integracji z UE w ciągu ostatnich dziesięciu lat, 
podobnie oddziaływała ona na zmianę programów głównych partii politycznych.

Po dziesięciu latach nacisków, poprzez schwytanie oraz wydanie Trybunałowi 
w Hadze Gorana Hadzicia, Serbia spełniła warunek pełnej współpracy z Trybunałem 

http://www.rik.parlament
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w Hadze pomimo znacznego oporu części społeczeństwa. Warunek ten spełniono 
pod naciskiem społeczności międzynarodowej. Społeczeństwo Serbii w omawianym 
czasie w większości nie odczuło potrzeby sądzenia oskarżonych przez Trybunał ani 
rozliczenia swoich przywódców za okres lat dziewięćdziesiątych. Taki stan rzeczy 
może mieć poważne konsekwencje w dalszym rozwoju wydarzeń w regionie. Bę
dzie się on ponownie uwidaczniał w obecnie rozwiązywanym kryzysie związanym 
ze statusem Kosowa, ale i w codziennych relacjach z innymi krajami regionu.

Serbian society towards EU challenges

The attitudes of the Serbian society towards the European Union have been 
shaped not only during the 1990s, when the majority of EU members states were 
engaged in solving the Yugoslavian crisis, but also by the events of the beginning 
of the 21st century. On the one hand, in the last ten years a more positive attitude 
towards the EU was shaped by the promise of better living standards connected with 
the EU membership. On the other hand, a negative impact on the image of the EU was 
caused by the requirements related to the accession process coming from Brussels. 
One of the conditions which raised the greatest controversy was the requirement 
of cooperation with the International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia. 
The article presents the attitude of the Serbian society towards this requirement of 
the EU by the use of quantitative analysis. It also include an analysis of the attitudes 
of main political parties towards the fulfilment of this requirement.
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