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A márciusi andalúziai választások után a 17 európai spanyol autonóm közösség-
ből (a magyar gyakorlatnak megfelelően a továbbiakban: tartományból) 13-ban 
megtartott voksolás, továbbá valamennyi helyhatósági választás eredménye is 
azt bizonyította, hogy a spanyolok elfordultak a hagyományos politikai pártoktól, 
és a protestpártok, illetve olyan csoportosulások iránt fejezik ki a bizalmukat, ame-
lyek szociálisan érzékenyebb, korrupciómentes és az „uralkodó politikai osztállyal” 
szembeforduló programot hirdetnek.

A válAsztási eredmények

A választások kimenetele azt mutatja, hogy a spanyol Néppárt (Partido Popular, 
PP), amely 1991 óta nem ért el ilyen rossz eredményt – a leadott szavazatok 
alig több mint 27 százalékát –, elveszítette a támogatói egy részét. A Spanyol 

Szocialista Munkáspárt (Partido Socialista Obrero Español, PSOE) a 25 százaléká-
val szintén az elmúlt 24 év legrosszabb eredményét érte el. A Ciudadanos a vártnál 
rosszabbul szerepelt, azonban statisztikailag így is a harmadik helyen végzett. Azért 
statisztikailag, mert a Podemos [Képesek vagyunk rá] a saját nevén nem indult a 
választásokon, hanem az általa támogatott „civil listák” mögé „bújva” befolyásolta 
sikeresen az eredményeket, és került több városi tanácsban és tartományi par-
lamentben „királycsináló” szerepbe. Fontos eredménye a választásoknak, hogy a 
szocialisták nem tudták megszerezni a Néppárttól elfordult emberek szavazatait, 
így 1991 óta ők is a legrosszabb (helyhatósági) választási teljesítményüket érték el.

A spanyol belpolitikai berendezkedés szerint a felsőház tagjait a tartományok 
delegálják, vagyis a szenátus mandátumának lejártakor (2015. november) a Néppárt 
eddigi többsége jó eséllyel meg fog szűnni. Bár a testület jogkörei nem erősek, és az 
alsóház abszolút többséggel felül tudja írni az esetleges szenátusi vétót, a szerepe 
mégsem elhanyagolható a politikai döntéshozatalban és annak szimbolikájában.

Az ezernél több képviselői helyet szerzett pártok
Spanyol helyhatósági választások, 2015

Párt
Önkormányzatok,

ahol a párt többséget szerzett Szavazatok Önkormányzati 
képviselőkAbszolút Relatív Döntetlen

PP 2.768 (34,24%) 656 1 6.057.767 27,05% 22.750
PSOE 1.937 (23,96%) 538 2 5.603.823 25,02% 20.823
CiU    346   (4,28%) 97 1 668.892 2,99% 3.333
ERC-AM    188   (2,33%) 55 513.561 2,29% 2.391
IU      77   (0,95%) 44 1.057.612 4,72% 2.217
C’s      48   (0,59%) 21 1.467.663 6,55% 1.527
EH BILDU      90   (1,11%) 21 1 308.829 1,38% 1.195
EAJ-PNV      70   (0,87%) 47 360.143 1,61% 1.019

http://elpais.com/elpais/2015/05/25/media/1432574705_339312.html
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A két nagy spanyol párt helyhatósági választási eredményei 1991 óta
Választás éve

Párt 2015 2011 2007 2003 1999 1995 1991
PP 27,05% 37,54% 35,62% 34,29% 34,44% 35,27% 25,34%

PSOE 25,02% 27,79% 34,92% 34,83% 34,26% 30,84% 38,34%

koAlíciós lehetőségek

Egy tartományban sem sikerült egyetlen pártnak abszolút többséget szereznie 
önmagában. Ez a tény nagyon fájdalmas volt a PSOE számára Extremadura 
kapcsán, amely hagyományos szocialista bázisnak számított korábban. Azon-

ban ott a Podemos segítségével, koalícióban, illetve külső támogatással, de hatalmon 
maradhatnak a szocialisták, ahogyan Asztúriában is. Szemben a néppártiakkal, akik 
a sok éve tartó korrupciós botrányok miatt elbukták többek között Valencia irányí-
tását, továbbá baloldali koalíciók váltják le őket Kasztília–La Mancha és Aragónia 
tartományokban, valamint helyi nemzeti-regionális pártok kerülnek hatalomra bal-
oldali szövetségben a Baleár-szigeteken és Kantábriában. A Néppárt Kasztília és 
León, Madrid, Murcia, valamint La Rioja tartományban kénytelen lesz koalícióra 
lépni – jó eséllyel – a Ciudadanos [Polgárok] párttal, amely jobbközép programjával 
a legközelebb áll hozzá. Navarra tartományban olyan fragmentált a helyzet, hogy 
megjósolhatatlan, milyen koalíció fog alakulni.

A 2015. májusi tartományi és helyhatósági választások eredménye

PP PSOE Podemos és 
szövetségesei Ciudadanos Egyéb ÖSSZESEN

Aragónia 21 18 14   5   9   67
Asztúria 11 14   9   3   8   45
Baleár-szigetek 20 14 10   2 13   59
Extremadura 30 28   6   1 -   65
Kanári-szigetek 12 15   7 - 26   60
Kantábria 13   5   3   2 12   35
Kasztília–La 
Mancha 16 14   3 - -   33

Kasztília és León 42 25 10   5   2   84
La Rioja 15 10   4   4 -   33
Madrid 48 37 27 17 - 129
Murcia 22 13   6   4 -   45
Navarra   2 -   7 - 41   50
Valenciai 
Közösség 31 23 13 13 19   99

http://www.infoelectoral.interior.es/
http://elpais.com/elpais/2015/05/25/media/1432582240_029939.html
http://elpais.com/elpais/2015/05/25/media/1432582240_029939.html
http://resultadoslocales2015.interior.es/99MU/DMU99000CM_L1.htm
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mAdrid és BArcelonA

Mindezek ellenére talán a legfájdalmasabb minkét nagypárt számára, hogy 
Madrid és Barcelona polgármesteri helyét gyakorlatilag elvesztették. A fő-
városban a néppártiak, a katalóniai fővárosban pedig a katalán nacionalista 

pártok nem tudták megtartani a legutolsó polgármester-választáson megszerzett 
pozíciót. A Podemos által támogatott „civil lista”, az Ahora Madrid [Most Madrid] 
jelöltje bár csak a második helyen végzett, a néppárti jelölt mögött, de a PSOE segít-
ségével egyfős többséggel rendelkezik a városi tanácsban. Így nagy valószínűséggel 
a Spanyol Kommunista Párt egykori tagja, Manuela Carmena lesz Madrid követke-
ző polgármestere a madridi olimpiai pályázattal kapcsolatos botrányos beszédével 
(„Relaxing cup of Café con Leche en Plaza Mayor”) elhíresült Ana Botella helyett 
(aki egyébként José Maria Aznar, a korábbi néppárti kormányfő felesége). Carmena 
asszony a francói diktatúra idején ügyvédként a politikai elítélteket képviselte, az 
emberi jog védelmében végzett munkájáért 1986-ban díjat is elnyert. 1996-tól a 
spanyol országos bírói tanács tagja volt, később a baszk kormányfő tanácsadója 
lett.

Barcelonában Ada Colau, a bedőlt hitelesek kilakoltatását ellenző civil szervezet 
vezetője állt a Podemos által is támogatott és a helyhatósági választásokon a leg-
több szavazatot elért „Közös Barcelonánk” (Barcelona en Comú) listájának az élén. 
A győzelmükkel a katalán nemzeti párt (Convergència i Unió, CiU) komoly vereséget 
szenvedett, és az egyik emblematikus politikusa bukott meg Xavier Trias polgár-
mester személyében. A civil lista a történelmi győzelme ellenére is csupán 11 helyet 
szerzett a városi tanácsban (a 41-ből), épp csak megelőzve a 10 tanácsnokot küldő 
CiU-t. Bekerültek még a városházára a Polgárok, illetve a Baloldali Republikánus 
Párt 5-5, a katalán szocialisták 4, a Néppárt és az anarchista párt 3-3 képviselővel. 
Ezzel a demokratikus átmenet óta a legfragmentáltabb városvezetés alakult meg. 
A három baloldali csoportosulás (a katalán szocialisták, a baloldali republikánusok 
és a „Közös Barcelonánk”) közötti koalíciós tárgyalások nehéznek tűnnek, de nem 
lehetetlenek.

Manuela Carmena és Ada Colau (a madridi és a barcelonai polgármesterjelölt) 
már olyan közös programpontokban is megállapodott, melyeket – ha megszerzik a 
városházi többséget – együttesen kívánnak megvalósítani a következő négy évben. 
Ezek között szerepel: a víz- és közműszolgáltatások privatizációjának a felülvizsgá-
lata és önkormányzati irányítás alá vétele, a lakossági energiaköltségek csökkentése 
az energiaszolgáltató cégek költségkalkulációjának az alapos auditálásával, a bedőlt 
hitelesek kilakoltatásának tilalma és egy szociális lakásprogram beindítása, „stabil, 
tisztességes és méltányos munkahelyteremtés”, a közösségi közlekedés átstruktu-
rálása és az önkormányzati vezetők fizetésének revíziója (csökkentése).

https://www.youtube.com/watch?v=SluVUMq0Q4g
http://politica.elpais.com/politica/2015/06/01/actualidad/1433147591_806129.html
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mi vár ránk decemBerig?

Egy héttel a tartományi és a helyi választások után Mariano Rajoy bejelentette, 
hogy átalakításokat tervez mind a Néppárt soraiban, mind a kormányában. 
A kiszivárgott információk szerint távozhat a kormányból a kisebbségellenes 

kijelentéseivel már többször is botrányt kavart José Ignacio Wert oktatási miniszter, 
és az OECD mellé delegált spanyol nagykövet, illetve Luis de Guindos gazdasági 
miniszter távozása is elképzelhető. A spanyol miniszterelnök pártja és politikája ko-
moly vereséget szenvedett a helyhatósági választásokon, ami mellett nem mehet 
el szó nélkül. Az év végi spanyol választások kimenetele nagyban függ a gazdaság 
teljesítményétől. Az oktatási miniszter távozása nem lenne meglepő, mivel kijelenté-
seivel a baszk és a katalán embereket többször megsértette. A gazdasági miniszter 
menesztése azonban az eddigi gazdaságpolitika bukásának a beismerése lenne, 
ami nemcsak hogy nem állja meg a helyét, de rossz politikai üzenetet is hordozna.

A fentiek tükrében felmerülhet a kérdés, hogy mi várhat a spanyolokra (és az 
Európai Unióra) a 2015 decemberében esedékes spanyol nemzeti parlamenti vá-
lasztások után. A tartományi eredmények nemzeti szintre történő extrapolálásával 
egy igen megosztott, két vagy több pártból álló koalíciós kormány alakulása várható, 
amelyben meghatározó szerephez fog jutni legalább egy „új” párt. A legvalószínűbb 
forgatókönyv a jelenlegi eredmények ismeretében egy „néppárti–polgárok” koalíció, 
melynek talán csak a CiU és a baszk nemzeti párt külső támogatásával lesz meg a 
parlamenti többsége. Ez pedig nem vetít előre stabil kormányzást az Európai Unió 
ötödik legnagyobb gazdaságával rendelkező Spanyolországnak. A bizonytalansá-
gon kívül azonban a 2015. decemberi urnazárásig semmi sem biztos.

http://politica.elpais.com/politica/2015/06/02/actualidad/1433237132_627848.html

