
KÜLÜGYI ÉS KÜLGAZDASÁGI INTÉZET

A Liga és az Öt Csillag Mozgalom hatása

az olasz Európa-politikára

The Influence of the League and the Five Star Movement

on the Italian Policy Towards the European Union

KKI 
ELEMZÉSEK  

BRETUS BORBÁLA

E-2018/23



KKI-elemzések
A Külügyi és Külgazdasági Intézet időszaki kiadványa

Kiadó:
Külügyi és Külgazdasági Intézet

Szöveggondozás és tördelés:
Tevelyné Kulcsár Andrea

A kiadó elérhetősége:
H-1016 Budapest, Bérc utca 13-15.

Tel.: + 36 1 279-5700
Fax: + 36 1 279-5701
E-mail: info@ifat.hu

http://kki.hu

© Bretus Borbála, 2018
© Külügyi és Külgazdasági Intézet, 2018

ISSN 2416-0148



E-2018/23

3

KKI
E L E M Z É S E K

 A Liga és az Öt Csillag Mozgalom hatása 

Összefoglalás: A 2018. márciusi olasz választások szokatlan eredménnyel zárul-
tak, hiszen a populista pártok az előzetes felmérések alapján vártnál jobban, míg 
a hagyományos jobb- és baloldaliak annál gyengébben szerepeltek. A választást 
követően az Öt Csillag Mozgalom (M5S) és a Liga alakított kormányt. A 2008-as 
pénzügyi és gazdasági válság, valamint a migrációs kihívások következtében az 
olasz közvélemény egyre negatívabban ítéli meg az Európai Uniót. A két párt, sike-
resen kijátszva az euroszkeptikus kártyát, a választások során maximalizálni tudta 
a szavazatai számát. A Liga és az M5S külpolitikai elképzelései jelentősen eltérnek a 
hagyományos irányvonaltól, ami hatással lehet Olaszországnak az Európai Unióhoz 
fűződő viszonyára is. A két párt kormányzása következtében várható-e jelentős el-
mozdulás az olasz külpolitikai stratégiában és Európa-politikában? A jelen elemzés 
erre a kérdésre igyekszik választ találni.

Abstract: The Italian elections in March 2018 resulted unusual outcomes. The 
populist parties performed better than expected, while the traditional left- and right-
wing parties received less support than forecasted. After the elections, the Five Star 
Movement (M5S) and the right-wing League formed a coalition government. The 
Italian public support for the European Union has been decreasing since the financial 
and economic crisis of 2008, topped by the migration challenges. The two parties 
played excellently the card of euroscepticism to maximize their votes. Their foreign 
policy aspirations differ significantly from the traditional Italian position which could 
possibly have consequences on the Italian approach towards the European Union 
as well. How likely is a shift in Italian foreign politics after the formation of the M5S–
LN government? The aim of this analysis is to find comprehensive answer to this 
question.

BEVEZETÉS

Olaszország belpolitikája az elmúlt évtizedekben jelentős változáson ment 
keresztül. A 20. században jellemző kereszténydemokrata stabilitást, majd 
a jobb- és baloldali pártok jelentette 1990-es évekbeli politikai bipolaritást 

napjainkra új pártstruktúra váltotta fel. Új politikai szereplők jelentek meg, amelyek 
hatással vannak Olaszország kül- és Európa-politikájára is.

A 2018-as parlamenti választások során egy új típusú politikai paletta felé történő 
elmozdulás körvonalazódott. A médiában gyakran harmadik köztársaságként em-
legetik a populista pártok térnyerését és a hárompólusú pártrendszer kialakulását. 
(A „populista” kifejezés alatt olyan végletes politikai kommunikáció értendő, amely 
leegyszerűsített, moralizált üzenetekkel, fekete-fehér világképpel és egy ellenség-
kép kialakításával kíván hatni és minél szélesebb társadalmi réteget megszólítani.) 
A második köztársaságot a jobb- és baloldali tömbök rivalizálása jellemezte, ame-
lyek a választásokra két vagy több párt szerződéses kapcsolatai alapján koalíciókat 
hoztak létre, s közös jelölteket állítottak. E pártszövetségek továbbra is fontos 

http://www.sondaggipoliticoelettorali.it/GestioneDomande.aspx
http://www.ilsole24ore.com/speciali/2018/elezioni/risultati/politiche/static/italia.shtml?refresh_ce
http://www.affaritaliani.it/politica/elezioni-2018-la-nascita-della-terza-repubblica-528044.html
http://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0010414009331721
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szerepet játszanak, azonban harmadik erőként megjelent az Öt Csillag Mozgalom 
(Movimento 5 Stelle, M5S), amely jelenleg a legnépszerűbb párt az olasz belpoliti-
kában. A 2018-as választások eredményeként az alsó- és a felsőházban egyaránt a 
jobbközép koalíció szerezte meg a legtöbb mandátumot. Őket az Öt Csillag Mozga-
lom követte, míg a balközép pártok veszítettek a korábbi támogatottságukból.

1. ábra
A 2018-as parlamenti patkó

(a bal oldali ábra az alsóházi, a jobboldali a szenátusi eredményeket mutatja)

A jobboldali pártszövetségen belül az Északi Liga (Lega Nord, LN) – ma hasz-
nálatos nevén: a Liga – szerepelt a legjobban, míg a baloldalon a Demokrata Párt 
(Partico Democratico, PD). A 2018. március 5-i választásokat követően három 
hónapig húzódott a politikai bizonytalanság, mert egyik pártnak sem sikerült ele-
gendő mandátumot szereznie a kormányalakításhoz, és a politikai szereplők eltérő 
érdekei jelentősen megnehezítették a tárgyalási folyamatokat. Végül az M5S és a 
Liga alakított kormányt. Mindkét pártra jellemző a populista, bevándorlásellenes, 
euroszkeptikus (EU-szkeptikus, azaz az Európai Unió intézményrendszere és bü-
rokratikus jellege elleni) és eurószkeptikus (az eurózóna és a szigorú gazdasági 
szabályozás elleni) retorika. A M5S–Liga kormányalakítása után nagy valószínű-
séggel a hagyományos olasz Európa-politikától való elmozdulásra számíthatunk.

A LIGA

A Liga nem számít új pártnak az olasz belpolitikában, de az 1989-es alapítása 
óta jelentős változáson ment keresztül. A pártot Umberto Bossi alapította, hat 
észak-olasz föderalista mozgalom egyesítésével. Az 1992-es választásokon 

már a negyedik legnépszerűbb párt volt; elsősorban korrupcióellenes retorikával és 
az északolasz társadalom széles körű mobilizálásával tudtak három év alatt ekkora 
népszerűségre szert tenni. 1994-ben az Északi Liga és a Hajrá Olaszország! (Forza 
Italia, FI) egy jobboldali koalíciót alakított, és megnyerte a választásokat. A koalíció 
azonban Bossi bizalmatlansági indítványa miatt gyorsan felbomlott, a közös jelölt, 

http://www.ilsole24ore.com/speciali/2018/elezioni/risultati/politiche/static/italia_camera.shtml?refresh_ce
http://www.ilsole24ore.com/speciali/2018/elezioni/risultati/politiche/static/italia.shtml?refresh_ce
http://www.tuttostoria.net/tutto-storia-autori.aspx?code=931
https://www.leganord.org/phocadownload/ilmovimento/storia_ln/02_lega_nord_storia88_95.pdf
https://www.leganord.org/phocadownload/ilmovimento/storia_ln/02_lega_nord_storia88_95.pdf
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az FI pártelnöke, Silvio Berlusconi pedig lemondott, s ennek hatására megcsappant 
az LN népszerűsége.

Az Északi Ligát erős nacionalizmus és föderalista törekvés jellemezte. Célja 
az volt, hogy az északi területek – Padánia néven – függetlenné váljanak. A párt 
saját televízió- és rádióműsort üzemeltetett, helyi lapokat adott ki, valamint ban-
kot is nyitott Padánia számára. 2001-től újabb sikereket ért el az LN, a kapcsolata 
stabilizálódott a többi jobboldali párttal, Bossi pedig az intézményi reformokért és 
a közigazgatás decentralizálásáért felelős miniszter lett. A 2006-os választások 
során az Északi Liga továbbra is kitartott a jobbközép koalíció mellett, politikája fő 
fókuszává pedig az illegális bevándorlás megállítása és a bűnözés drasztikus csök-
kentése vált. A 2009-es európai parlamenti választásokon kifejezetten jól szerepelt 
a párt, a gazdasági válság azonban a jobbközép kormány bukását jelentette. Ezt 
követően Mario Monti szakértői kormánya vette át a vezetést. Az Északi Liga volt az 
egyetlen párt, amely a technokrata kormány ellen szavazott, és a népszerűsége ez-
által jelentősen csökkent. 2013-ban balközép kormány került hatalomra, új politikai 
szereplők jelentek meg, és az LN válságos időszakát élte, s kénytelen volt alkal-
mazkodni az új politikai kihívásokhoz. Umberto Bossi a betegsége miatt kivonult a 
politikából, a párt az északi függetlenségi és föderalista törekvéseivel nem tudott 
további népszerűségre szert tenni, a programját át kellett alakítani.

Matteo Salvini 2013-ban került a párt élére, és a párton belüli pragmatikus, 
euroszkeptikus vonalat képviseli. Nyilatkozataiban gyakran szót emel az illegális 
bevándorlás, az iszlám, az európai intézményrendszer és az eurózóna ellen. Salvini 
– Bossival ellentétben – az Északi Liga programját kiterjesztette a déli területekre 
is, és a lehető legszélesebb szavazóbázis elérése lett a céljuk. A párt a 2013-as 
választások során jelentősen vesztett a támogatottságából, azonban 2018-ra újra 
népszerű lett az olaszok körében. Ezt többek között annak köszönheti, hogy szakí-
tott az északi törekvésekkel, és országos programmal indult a megmérettetésen. 
Salvinihoz köthető a párt címerének és nevének a megváltoztatása is. A korábbi 
„Északi Liga a Független Padániáért” mottót felváltotta a „Salvinit miniszterelnök-
nek!” jelmondat. Mindez már egyáltalán nem utal a párt korábbi függetlenségi 
törekvéseire.

A Liga 2018-ban az alsóházban 17,37 százalékkal 73 mandátumot, a szená-
tusban pedig 17,62 százalékkal 37 mandátumot szerzett, s az eredmények alapján 
a legnépszerűbb jobboldali és a harmadik leginkább támogatott párttá nőtte ki 
magát (az Öt Csillag Mozgalom és a korábbi kormányerő, a Demokrata Párt után). 
Megállapítható tehát, hogy az LN-t 2008 után jellemző negatív trend és a támoga-
tottságának a csökkenése mára megfordult, és a párt újra erősödik.

http://www.tuttostoria.net/tutto-storia-autori.aspx?code=931
https://www.leganord.org/phocadownload/ilmovimento/storia_ln/06_lega_nord_storia2001.pdf
https://www.leganord.org/phocadownload/ilmovimento/storia_ln/10_lega_nord_storia2005.pdf
https://www.leganord.org/phocadownload/ilmovimento/storia_ln/12_lega_nord_storia2009.pdf
https://www.leganord.org/phocadownload/ilmovimento/storia_ln/13_lega_nord_storia2010.pdf
http://www.europarl.europa.eu/meps/it/28404/MATTEO_SALVINI_activities.html
http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2014-10-22/il-lepenista-salvini-fabbriche-e-sud-064033.shtml?uuid=ABcqfW5B
http://www.ilsole24ore.com/speciali/2013/elezioni/risultati/politiche/static/italia.shtml?cr=272100630930&plc=&dv=c&tg=&linkago=http://www.ilsole24ore.com/speciali/2013/elezioni/risultati/politiche/static/italia.shtml&adp=1t1&goadword=http://www.ilsole24ore.com/
http://www.lastampa.it/2017/12/22/italia/quanto-durata-la-lega-nord-qdm31DDqsfmveu4aUfObhM/pagina.html
http://www.ilsole24ore.com/speciali/2018/elezioni/risultati/politiche/static/italia.shtml?refresh_ce
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AZ ÖT CSILLAG MOZGALOM

Az Öt Csillag Mozgalom – az Északi Ligával ellentétben – viszonylag új párt-
nak számít, hiszen csak 2008 után jelent meg az olasz politikai palettán. 
A Giuseppe Piero Grillo által 2009-ben alapított mozgalom sem jobb-, sem 

baloldaliként, de még csak politikai pártként sem pozícionálta magát. Az M5S egy 
olyan kezdeményezés, amely az állampolgárok mobilizálásával, valamint a politikai 
rendszer elleni retorikával egy átfogó változásért küzd. Széles körű online egyezte-
téseken keresztül, a közösségi média hathatós alkalmazásával és az állampolgárok 
megszólításával rövid időn belül jelentős sikereket ért el, amihez hozzájárult Grillo 
személyisége is. A médiában gyakran populista pártként emlegetik az M5S-t, 
azonban a mozgalom eltér az Európa-szerte egyre népszerűbb populista trendek-
től, hiszen gyors sikere hátterében ugyanis nem áll sem a jobboldali retorikájára 
jellemző bevándorlás- és EU-ellenesség, sem pedig a baloldalinak az egyenlőtlen-
ség- és elitellenessége. Az M5S azokra a szavazókra tudott jelentősen hatni, akik 
elégedetlenek a fennálló politikai rendszerrel, a korrupcióval, nem bíznak a politikai 
intézményekben, és változást szeretnének elérni. Nem meglepő a párt nagy támo-
gatottsága és a választópolgároknak a rendszer iránti elégedetlensége, hiszen 1989 
óta tizenöt miniszterelnöke volt az országnak, eltérő politikai irányvonalakkal és el-
képzelésekkel. Silvio Berlusconin kívül egyetlen politikusnak sem sikerült kitöltenie a 
mandátumát, és nem jellemző a kormányok hosszú távú tervezése sem. Az utóbbi 
évtizedeket a politikai instabilitás jellemezte.

Az Öt Csillag Mozgalom a 2013-as parlamenti választásokon rendkívül jól sze-
repelt: az alsóházban – a jobb- és a balközép koalíció után harmadikként – Beppe 
Grillo pártja 108 mandátumot tudhatott magának. Mindez azért kiemelkedő ered-
mény, mert egyrészt az M5S csupán négyéves múltra tekinthetett vissza, másrészt 
a mozgalom egyedül indult, míg Pier Luigi Bersani és Silvio Berlusconi jelöltjeit több 
jobb-, illetve baloldali párt támogatta. A szenátusi választáson Grillo hasonlóan jó 
eredményt ért el: a balközép koalíció 123 és a jobbközép 117 mandátuma mellett 
az M5S 54 helyet tudott megszerezni. A 2018-as parlamenti választásokon tovább 
erősödött a mozgalom: a mandátumok 32,7 százalékát nyerték el az alsóházban, 
32,2 százalékát a szenátusban. Ezen eredmények alapján az M5S a legnépszerűbb 
parlamenti párttá vált.

A választások után három hónapig húzódtak az egyeztetések a parlamenti 
pártok között, végül azonban a legerősebb jobboldali politikai formáció (a Liga) 
és a legnépszerűbb párt (az M5S) alakíthatott koalíciós kormányt Olaszország-
ban. A Liga ezzel ismét szakított a jobbközép koalícióval, és a kormányra kerülést 
helyezte előtérbe.

https://www.movimento5stelle.it/2016/12/la-storia-del-movimento-5-stelle.html
https://limo.libis.be/primo-explore/fulldisplay?docid=LIRIAS278137&context=L&vid=Lirias&search_scope=Lirias&tab=default_tab&lang=en_US
https://limo.libis.be/primo-explore/fulldisplay?docid=LIRIAS278137&context=L&vid=Lirias&search_scope=Lirias&tab=default_tab&lang=en_US
http://www.ilsole24ore.com/speciali/2013/elezioni/risultati/politiche/static/italia.shtml?cr=272168839366&plc=&dv=c&tg=&linkago=http://www.ilsole24ore.com/speciali/2013/elezioni/risultati/politiche/static/italia.shtml&adp=1t1&goadword=http://www.ilsole24ore.com/
http://www.repubblica.it/static/speciale/2013/elezioni/camera/riepilogo_nazionale.html
http://www.repubblica.it/static/speciale/2013/elezioni/senato/
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A 2018-AS VÁLASZTÁSI PROGRAMOK

Liga

A Liga 2018-as választási programja szerint a párt számára a külpolitika te-
rén a migráció, a védelem- és biztonságpolitika, valamint az Európa-politika 
kiemelt fontossággal bír. A migráció kérdésében rendkívül pragmatikus az 

álláspontjuk: szakítani kívánnak a korábbi kormányok bevándorláspolitikájával, fel 
akarnak mondani bizonyos korábban kötött egyezményeket és megállapodásokat, 
nagyobb hangsúlyt szándékoznak fektetni a kitelepítésre, szigorítanák a menekült-
kérelmek elbírálásának a menetét, csökkentenék a menekültek számára elérhető 
támogatás összegét, valamint bizonyos esetekben a menekülteknek a nemzetközi 
jog által garantált védelemhez való jogát is felfüggesztenék. A párt programjában 
egy erősebben iszlámellenes retorika is megjelent. A Liga a terrorveszély csökken-
tése érdekében többek között betiltaná a közterületeken az arcnak az elfedését, az 
imámok külföldi szervezetektől és magánszemélyektől történő javadalmazását, va-
lamint az arab nyelvnek a mecsetekben való használatát.

Az Európa-politika kapcsán a Liga választási programja határozottan megfo-
galmazza, hogy nemet kell mondani az Európai Unió bürokratikus rendszerére, és 
a maastrichti egyezmény előtti állapotokat kell ismét bevezetni. A párt egy lazább 
integrációs formát kíván újra kialakítani, amelyben a nemzeti szuverenitás elsőbb-
séget élvez, legyen szó jogi szabályozásról, gazdasági és monetáris vagy éppen 
területi kérdésekről. Olaszország továbbra is az Európai Unió kiemelt szereplője 
akar maradni, azonban a Liga újratárgyalná az EU alapszerződéseit, és csak lazább 
feltételekkel maradna az integráció tagja. Az eurózóna-tagságot illetően sem éppen 
a szorosabb integráció hívének mutatkozik a párt, hiszen a gazdasági és a monetá-
ris szuverenitásnak ad prioritást a közösségi döntéshozatallal szemben.

Más külpolitikai kérdésekben szintén a nemzeti szuverenitás és a nemzet-
biztonság kap kiemelt figyelmet. A Liga erősítené és mélyítené az orosz–olasz 
kapcsolatokat, ami az Európai Unióban ellenérzést válthat ki. Az Egyesült Király-
sággal szoros biztonságpolitikai együttműködést kíván létrehozni a brexit után. 
A migrációra nemzetbiztonsági kockázatként tekint a párt, s ennek a választások 
során gyakran hangot is adott.

Öt CsiLLag MozgaLoM

Az M5S választási programjában – a Ligáéhoz hasonlóan – megjelenik az 
euroszkepticizmus, azonban e pártnak kevésbé szélsőséges az álláspont-
ja. Az Európai Unió tekintetében kiemelik az egységes piac és az eurózóna 

reformjainak a fontosságát, valamint az olasz termékek, kis- és középvállalatok 

https://www.leganord.org/programma-politiche
https://www.movimento5stelle.it/programma/
https://www.movimento5stelle.it/programma/wp-content/uploads/2018/02/Unione-Europea.pdf
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védelmének a szükségességét. Az M5S is erősen bírálja az Európai Unió bürokra-
tikus struktúráját, az intézményrendszer alacsony fokú hatékonyságát, valamint az 
uniós döntéshozatal átláthatóságát.

A migrációval kapcsolatban az M5S többek között a dublini rendelet (Dublin III.) 
megreformálását tűzte ki célul. A mozgalom szerint aránytalanul sok teher nehe-
zedik a fogadó országok vállára, hiszen a harmadik országból érkező bevándorlók 
regisztrálása és a státuszuk elbírálása annak az uniós tagállamnak a feladata, ahol 
a bevándorlók belépnek az EU-ba. Az M5S uniós forrásokból finanszírozná egy 
hatékony és gyors regisztrációs rendszer kiépítését, valamint a sikeresebb határ-
védelem megteremtése érdekében a schengeni egyezményről is új tárgyalásokat 
kezdeményezne.

A párt az Európa-politikáját három pillérre építi: az Európai Unió intézményeinek a 
reformjára; egy átláthatóbb, transzparensebb unióra; valamint a nemzeti parlamen-
teknek az Európai Parlamenttel szembeni elsőbbségére. Az M5S nem támogatja 
azokat a nemzetközi szerződéseket (TTIP, CETA), amelyek kivételt biztosítanak har-
madik országok számára az élelmiszeripari szabályozás tekintetében, valamint 
azokat, amelyek a környezetvédelmi szempontokat nem veszik figyelembe. A moz-
galom felfüggesztené az összes tárgyalást és megállapodást azokkal a harmadik 
országokkal, amelyek megsértik az emberi jogokat, vagy jelentősen károsítják a 
környezetet. A gazdasági érdekeket háttérbe szorítanák, amennyiben a környezet-
védelmi szempontok vagy az emberi jogok sérülnek (például Kína esetében).

A külpolitika vonatkozásában – a Ligához hasonlóan – az M5S programja is a 
nemzeti szuverenitást hangsúlyozza a nemzetek feletti döntéshozatal ellenében. Ki-
emeli az európai trojka (az aktuális, az előző és a következő soros elnökséget ellátó 
országok külügyminisztere által alkotott testület) szerepének és a szigorú monetáris 
szabályozásnak a csökkentését. Az M5S egy pacifista, multilateralizmuson alapuló 
külpolitikai irányvonalat kíván követni. A biztonságpolitika szempontjából a nem-
zetközi béke elérése érdekében a mediterrán és a közel-keleti térség leszerelését, 
valamint Palesztina teljes körű nemzetközi elismerését szorgalmazza. Oroszorszá-
got fontos gazdasági és biztonságpolitikai partnernek tekinti. Céljai között szerepel 
a NATO reformja és az ország kapcsolatainak a mélyítése, illetve bővítése új partne-
rekkel, például a BRICS-országokkal vagy a közel-keleti államokkal.

A migrációs kihívások megoldását az M5S – a Ligával ellentétben – a szorosabb 
európai együttműködésben látja. Mindezt a bevándorlókra és a menekültekre vonat-
kozó szigorított feltételek helyett a dublini rendszer reformjával, területi bizottságok 
létrehozásával, hatékonyabb ügyintézéssel, az embercsempészet felszámolásával, 
valamint a fegyverkereskedelem beszüntetésével kívánja megvalósítani.

Mindkét párt esetében látható, hogy az euroszkepticizmus, a reformok irán-
ti igény, a szabályozottabb migrációs politika, valamint a nemzeti szuverenitás 
és biztonság kiemelt figyelmet kap. Érdekes továbbá, hogy mindegyikük nyitna 
Oroszország felé, ugyanakkor az M5S az emberi jogok tiszteletének a fontosságát 
hangsúlyozza a kereskedelmi partnerek tekintetében is. Az M5S által folytatandó 
külpolitikában így egy ellentmondás figyelhető meg, hiszen ha a fenntarthatóság 
és az emberi jogok tisztelete elsőbbséget élvez a gazdasági érdekek felett, akkor 

https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:180:0031:0059:EN:PDF
https://www.movimento5stelle.it/programma/wp-content/uploads/2018/02/Esteri.pdf
https://www.movimento5stelle.it/programma/wp-content/uploads/2018/02/Esteri.pdf
https://www.movimento5stelle.it/programma/wp-content/uploads/2018/02/Immigrazione.pdf
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Oroszország nem az a leghitelesebb partner, amellyel mélyebb kapcsolatokat lenne 
érdemes kiépíteni. Összességében elmondható, hogy az M5S az uniós és a hazai 
intézményrendszer kritikájával, míg a Liga migrációellenes és euroszkeptikus reto-
rikával kampányolt és ért el sikereket.

VÁLASZTÓI PREFERENCIÁK

A választói preferenciák szempontjából a 2013-as és a 2018-as választási 
eredmények alapján lehet összehasonlítani a két pártot, hiszen az Öt Csillag 
Mozgalom csak 2009-től van jelen a politikai életben, és a 2013-as választás 

volt az első, amelyen indult – és jelentős sikereket tudott elérni. A Liga szempontjá-
ból is érdekes a jobboldali pártok gyengülése és a baloldal erősödése, amely a 2013 
és 2018 közötti ciklus politikai viszonyaira volt komoly befolyással.

A 2013-as választások után az ország középső és északi területein jelentős 
sikereket elért balközép koalíció alakíthatott kormányt. A jobbközép koalíció a man-
dátumait az északi és a déli területeken szerezte; a koalícióban részt vevő pártok 
közül az Északi Liga Észak-Olaszországban volt népszerű. Az M5S az ország közép-
ső részén, Marche, illetve Abruzzo tartományban, Ligúriában, valamint a szigeteken 
aratott győzelmet.

2. ábra
A 2013-as választási térkép

(a bal oldali ábra az alsóházi, a jobboldali a szenátusi eredményeket mutatja)

Piros: balközép koalíció; kék: jobbközép koalíció; sárga: Öt Csillag Mozgalom.

http://www.youtrend.it/m/mappa-elettorale/%22 /l %22/s/2013-02-24/r/italy
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2018-ban viszont jelentősen megváltoztak a szavazók preferenciái. A balközép 
kormánypárt sokat veszített a támogatottságából. Az országot az északi és a déli 
területek közti megosztottság jellemzi. Jól látható az M5S-nek a két választás közöt-
ti térnyerése a déli régiókban, illetve a jobbközép koalíció növekvő támogatottsága 
az északi területeken. Az M5S és a Liga is erősödni tudott, mivel sikeresen szólítot-
ták meg a dél- és északolasz lakosságot, a gazdaságilag fejlettebb és fejletlenebb 
régiókban egyaránt. Az intézményrendszer reformjának és a politikai rendszer átlát-
hatóvá tételének ígéretével az M5S sikeresen kampányolt a déli, az ún. mezzogiorno 
területeken, amelyek felzárkóztatása évek óta a politikai prioritások között szerepelt, 
azonban korábban egyik párt sem ért el e téren jól látható eredményeket. A Liga és 
az M5S azokra a témákra reflektált, amelyek a választópolgárok számára kiemelt 
jelentőségűnek számítanak a mindennapokban: az eurózónára, a korrupcióra, illet-
ve a migráció kérdésére. Nem elhanyagolható szempont, hogy az üzeneteit mindkét 
párt a közösségi média intenzív használatával és rendszeres online konzultációkkal 
tudta sikeresen célba juttatni, de széles körű társadalmi egyeztetéseket is folytattak.

3. ábra
A 2018-as választási térkép

(a bal oldali ábra az alsóházi, a jobboldali a szenátusi eredményeket mutatja)

Az elemzések szerint a Liga elsősorban az alacsonyan képzett munkásrétegre, 
valamint a családokra tudott hatni, elsősorban Észak- és Közép-Olaszországban. 
A 4. ábrán látható, hogy a munkások (operai) 23,8 százaléka, a háziasszonyok 
(casalinghe) 19,8, a munkanélküliek (disoccupati) 18,2, a kereskedőknek és a kéz-
műveseknek pedig 23,6 százaléka a Ligára szavazott. Iskolázottság szempontjából 
(5. ábra) a középiskolai végzettséggel (lic. media) rendelkező szavazópolgárok ad-
ták le rá a legtöbb voksot. Összességében jelentős számú szavazattal gyarapodott, 

https://tg24.sky.it/speciali/elezioni/italia/politiche/mappa-elezioni-2018-collegi-uninominali.html
https://www.ipsos.com/it-it/elezioni-politiche-2018-analisi-del-voto
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a Demokrata Párt népszerűségének csökkenése következtében. A balközép koalíció 
gyengülésével azonban az M5S még nagyobb szavazóbázist szerzett: a demográ-
fiai adatokból kiderült, hogy a 18–34 évesek egyharmada szavazott rá, a nők és a 
férfiak egyenlő arányban, de a 65 évesnél idősebb korosztály körében is rendkívül 
népszerű volt. A szavazópolgárok foglalkozását tekintve hasonló arányban adták 
le a voksukat az értelmiségiek (ceti elevati), a diákok (studenti), az alacsonyabban 
képzett munkások, valamint a munkanélküliek. Érdekes ugyanakkor, hogy a köz-
szférában dolgozók több mint 40 százaléka is a pártra szavazott. Az 5. ábra alapján 
elmondható, hogy az M5S különösen népszerű volt a diplomások és a középiskolát 
végzettek körében.

4. ábra
A 2018-as választási eredmények foglalkozás szerint

5. ábra
A 2018-as választási eredmények iskolázottság szerint

http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2018-03-06/genere-eta-professione-identikit-nuovi-elettori-cinque-stelle-190100.shtml?uuid=AEsXbTCE
http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2018-03-06/genere-eta-professione-identikit-nuovi-elettori-cinque-stelle-190100.shtml?uuid=AEsXbTCE
http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2018-03-06/genere-eta-professione-identikit-nuovi-elettori-cinque-stelle-190100.shtml?uuid=AEsXbTCE
https://www.ipsos.com/sites/default/files/ct/news/documents/2018-03/elezioni_politiche_2018_-_analisi_post-voto_ipsos-twig_0.pdf
https://www.ipsos.com/sites/default/files/ct/news/documents/2018-03/elezioni_politiche_2018_-_analisi_post-voto_ipsos-twig_0.pdf
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Mindezek alapján elmondható, hogy a két párt sikere az északi és a déli területek 
megszólításában, a balközép koalíció meggyengülésében rejlett, valamint a polgárok 
mindennapjait érintő problémák kiemelésében. Mindketten számos mandátumot 
szereztek a korábbi baloldali szavazók révén. Az M5S-nek nincs kiemelkedő, rep-
rezentatív, csak a pártra jellemző szavazórétege, azonban megállapítható, hogy a 
programjukkal elsősorban a délolasz társadalomra tudtak hatni, míg a Liga eseté-
ben az északi munkásréteg és a családosok számítanak a fő szavazótábornak.

A kormánypártok programja és a közvélemény aktuális állapota alapján egy 
kevésbé reményteljes kép rajzolódik ki Olaszország az Európai Unió jövendő kapcso-
latáról. 2008 óta csökken az EU támogatottsága az olaszok körében, ami részben 
a hosszan elnyúlt válságnak, a megszorító intézkedéseknek, a magas arányú 
munkanélküliségnek és a szociális kiadások csökkentésének tudható be. Mind-
két párt programjában fontos szerep jutott az eurószkeptikus retorikának: a Liga 
esetében egy szélsőségesebb álláspontot láthatunk, amely az eurózóna elhagyá-
sára, a szerződések újratárgyalására vonatkozó igényben nyilvánul meg, mindez a 
nemzeti szuverenitás primátusára való hivatkozással. Az M5S euroszkepticizmusa 
limitáltabb a Ligáénál, így a migráció és a határvédelem kapcsán például közös 
megoldások kidolgozását javasolja. A párt elsősorban egy transzparensebb, ha-
tékonyabb, kevésbé bürokratikus Európai Uniót szeretne látni, azonban az euró 
kérdésében kritikus álláspontot képvisel, és elutasítja a Gazdasági és Monetáris 
Unió mélyítését.

A migráció kérdése mindkét párt programjában hangsúlyos szerepet kapott, a 
megoldási javaslataikkal pedig nagy arányban tudtak szavazókat megszólítani. Az 
M5S a szorosabb európai együttműködésben látja a megoldást, a Liga szélsősé-
ges álláspontja szerint viszont nem csupán az elbíráló rendszert kellene szigorítani, 
hanem nemzetbiztonsági okok miatt bizonyos területeken az iszlám vallás gyakor-
lását is szigorítani kellene. A közvélemény-kutatások azt mutatják, hogy Málta és 
Csehország után Olaszország a harmadik olyan állam, amely a bevándorlást az 
egyik legnagyobb európai kihívásnak tartják (6. ábra).

6. ábra
A jövőbeli kihívások megítélése: a bevándorlás mint az első számú kihívás

http://www.europarl.europa.eu/pdf/eurobarometre/2015/2015parlemeter/EB84.1_synt_conso_en.pdf
http://www.europarl.europa.eu/pdf/eurobarometre/2015/2015parlemeter/EB84.1_synt_conso_en.pdf


E-2018/23

13

KKI
E L E M Z É S E K

 A Liga és az Öt Csillag Mozgalom hatása 

Manapság az olaszok 67 százaléka gondolja úgy, hogy a bevándorlás a jövő 
egyik kiemelkedő problémája lesz, miközben 2013-ban a lakosságnak mindössze 
10 százaléka vélekedett így. A terrorizmustól való félelem hasonló tendenciát mutat: 
2013-ban csupán a társadalom 6 százaléka gondolta kiemelt jövőbeli kihívásnak, 
míg 2015-ben már 30 százalék. Nem meglepő tehát, hogy a Ligának a migráció 
és a terrorizmus kapcsán alkalmazott élesebb hangú retorikája és szélsőségesebb 
választási programja jelentősen növelte a szavazótáborát.

A KÜLPOLITIKAI ELKÉPZELÉSEK ÉS A REALITÁS

Mindkét párt kiemelt külpolitikai prioritásként kezeli a migráció és az eurózóna 
kérdését. A három hónapig elhúzódott kormányalakítási tárgyalások után 
a Liga elnöke, Matteo Salvini lett Olaszország belügyminisztere, aki a 

migrációs politikában a korábbi olasz állásponttól eltérő irányvonalat képvisel. Az 
illegális migráció teljes felszámolását, kevesebb bevándorló érkezését és többnek 
a kitelepítését tervezi. Salvini elképzelései összhangban vannak az európai tren-
dekkel, hiszen Olaszországon kívül számos más EU-tagállam is megfogalmazta 
a szigorúbb befogadási feltételekre és a szabályozottabb uniós keretekre vonat-
kozó igényét. Szélsőséges migrációs politikára azonban nem érdemes számítani, 
hiszen a nemzetközi jog előírása és az uniós joganyag is kötelezi az olasz 
döntéshozókat. A menekültstátusz megszerzése nemzetközi védelmet biztosít az 
arra jogosultaknak, és a tömeges kitelepítés – amely gyakran szerepel Salvini be-
szédeiben – csak az illegálisan Európában tartózkodó migránsokra vonatkozhat. 
A kitelepítendők ügyét egyenként kell kivizsgálni, kollektív elbírálásról nem beszél-
hetünk – már csak ezért sem hitelesek az új belügyminiszter szavai. Az M5S-nek 
a migráció uniós szintű kezelésére vonatkozó külpolitikai tervei összhangban le-
hetnek Salvini elképzeléseivel, amennyiben a tagállamok szabályozottabb feltételek 
és hatékonyabb elbírálási folyamatok mellett döntenek. Az Öt Csillag Mozgalom 
külpolitikai programja, amely magában foglalja a Közel-Kelet demilitarizálását és a 
mediterrán térség államaival való szorosabb külkapcsolatok kialakítását, szintén a 
migrációs válság hosszú távú megoldásához járulhat hozzá.

A másik kiemelt téma, amely az M5S és a Liga programjában egyaránt sze-
repel, az eurózóna kérdése. Mindkét párt eurószkeptikus álláspontot fogalmazott 
meg a választás során, érdekes azonban, hogy a téma a kormány megalakulása 
óta kevésbé szerepel a prioritások között. Az eurózóna elhagyása megoszthatja a 
közvéleményt, és a pártok veszíthetnek a támogatottságukból. Az olasz gazdaság 
számára nem feltétlenül előnyös az euróövezetből való kilépés és a szigorú költ-
ségvetési politika lazítása, hiszen az államadósság 2017-ben a GDP 132 százalékát 
tette ki. Ha Olaszország elhagyná az eurózónát, az uniós joganyagnak és a gazda-
sági szabályozás követelményeinek akkor is meg kellene felelnie, hiszen az Európai 
Unió tagja maradna, amelynek egészére jellemző a GMU keretén belül folyta-
tandó gazdaságpolitikai együttműködés. Az M5S által megfogalmazott cél, a 

http://www.ilgiornale.it/news/politica/priorit-salvini-ministro-meno-migranti-e-pi-espulsioni-1535558.html
http://www.affaritaliani.it/coffee/video/politica/immigrazione-salvini-ridurre-sbarchi-aumentare-espulsioni.html
http://www.affaritaliani.it/coffee/video/politica/immigrazione-salvini-ridurre-sbarchi-aumentare-espulsioni.html
https://www.movimento5stelle.it/programma/wp-content/uploads/2018/02/Unione-Europea.pdf
https://www.movimento5stelle.it/programma/wp-content/uploads/2018/02/Esteri.pdf
https://www.google.hu/publicdata/explore?ds=ds22a34krhq5p_&met_y=gd_pc_gdp&hl=hu&dl=hu#!ctype=l&strail=false&bcs=d&nselm=h&met_y=gd_pc_gdp&scale_y=lin&ind_y=false&rdim=country_group&idim=country_group:eu&idim=country:it&ifdim=country_group&hl=hu&dl=hu&ind=false
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kis- és középvállalatok védelme is problémás kérdés lehet, hiszen a versenyjogi 
szabályozás és a négy szabadság elve a közös piacon belül nem teszi lehetővé a 
protekcionista intézkedéseket.

Közös külpolitikai célként jelent meg az orosz–olasz kapcsolatok erősítése is. 
Jelenleg az Európai Unió szankciókat alkalmaz Oroszországgal szemben, s ez 
Olaszországra is vonatkozik. Bár lehetősége van az Oroszország felé való nyitásra, 
a gazdasági szankciók figyelmen kívül hagyása azonban elszigetelheti az országot 
az Unión belül, hiszen az oroszok ukrajnai agresszióját elítélik a tagállamok.

Mindkét párt élesen bírálja az uniós bürokráciát és a brüsszeli döntéshoza-
talt. A döntés azonban a tagállamok kezében van, legyen szó a szuverenitásnak 
a nemzetek feletti szintre történő átruházásáról vagy a nemzetállamok közötti 
együttműködésről. Az M5S és a Liga egyaránt nagy hangsúlyt fektetett a választási 
programjában az olasz szuverenitás „visszaszerzésére”, azonban az uniós szintű 
döntéshozatal közös érdekek mentén történik. Csak és kizárólag abban az esetben 
kerül sor nemzetek feletti döntéshozatalra, ha a tagállamok hozzájárulnak a szuve-
renitásuk átruházására, ami uniós szerződések alapján történik.

A populista pártok kormányzása várhatóan némi elmozdulást jelent majd a 
hagyományos irányvonaltól. Változás következhet be Olaszországnak az Európai 
Unióban betöltött szerepében. Alapító tagként és fontos gazdasági szereplőként 
korábban a mélyebb és bővebb integráció egyik motorja volt, azonban az M5S és a 
Liga kormányalakítása után nem valószínű, hogy az ország az aktuális reformtervek 
egyik fő pártfogója marad, és a tagállamok közötti mélyebb integrációt támogatja. 
Rómát ugyanakkor kötik a nemzetközi jogi szabályok, az acquis communautaire és 
maga az olasz alkotmány is. Az elmúlt évek tapasztalatai szerint a politikai stabilitás 
nem volt jellemző az országra, s az M5S és a Liga koalíciós kormánya a három 
hónapos belpolitikai küzdelmek után szintén nem áll stabil lábakon. A két pártnak 
és az új kormánynak érdemes kerülnie az éles ellentéteket kiváltó külpolitikai dönté-
seket, ha ki akarják tölteni a kormányzási ciklusukat, s megvalósítani a hosszú távú 
elképzeléseiket.

KÖVETKEZTETÉSEK ÉS ÉRTÉKELÉS

A Liga és az M5S választási sikerei utáni hosszas egyeztetési folyamatok si-
keresen zárultak, így a két párt alakíthatott kormányt. A 2018-as választási 
programok, a közvélemény alakulása és az eddigi egyeztetések eredményei 

alapján némi elmozdulás várható a hagyományos olasz EU-politikában. Mindkét 
kormánypárt eurószkeptikus programmal indult a választáson, és a Gazdasági és 
Monetáris Unió mélyítéséről szóló, francia kezdeményezésű reformterveket egyikük 
sem támogatja, s az eurózóna-tagsággal járó költségvetési szigort is ellenzik.

Az M5S számos kérdésben bírálja az uniós intézményrendszert és a brüsszeli 
bürokráciát, azonban vannak olyan területek, amelyekben a tagállamok közötti szo-
rosabb együttműködést támogatja. A Liga ezzel szemben pragmatikus; elhagyná 

https://www.movimento5stelle.it/programma/wp-content/uploads/2018/02/Unione-Europea.pdf
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az eurózónát, az Európai Unió szupranacionális intézményeit pedig a nemzeti szu-
verenitás alá helyezné. Ez merőben ellentétes a korábbi külpolitikai irányvonallal, 
hiszen alapító tagként és az EU harmadik legnagyobb gazdaságaként Olaszország 
kiemelkedő szereplője volt az egyre mélyülő integrációnak. Változást okozhat az 
olasz–uniós viszonyban az Oroszország felé történő esetleges irányváltás, amely-
nek lehetősége mindkét párt választási programjában megjelent. A nyitás magában 
foglalná a szankciók megszüntetését, ami az Európai Unióban ellenérzést válthat ki.

Olaszországot ugyanakkor kötelezi az uniós joganyag, így az új kormány az 
M5S programja ellenére sem vezethet be túlzottan protekcionista intézkedéseket, 
hiszen azokkal az egységes piac egyezményeit rúgná fel. Ugyanez igaz a Liga el-
képzeléseire: nem lehetséges az eurózóna és a szigorú költségvetési szabályozás 
elhagyása, hiszen a vonatkozó megállapodások és szerződések kötelezik Olasz-
országot. A Liga és az M5S hatása viszont a jelenlegi európai reformtervek mögül 
történő kihátrálásban ölthet testet – legyen szó akár az eurózóna intézményrend-
szeréről, a biztonság- és védelempolitikáról, akár a migrációs kérdésekről.


