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A spAnyol pArlAmenti válAsztások előzményei

A 2004. március 18-án megtartott spanyolországi parlamenti választásokat a Spanyol 
Szocialista Munkáspárt (Partido Socialista Obrero Español, PSOE) nyerte meg a 
Néppárttal (Partido Popular, PP) szemben. A PSOE a szavazatok 42,59%-át, a PP 

pedig 37,71%-át szerezte meg (ez 164, illetve 148 képviselői helyet jelent a Cortezben). Ez 
utóbbi veresége Spanyolország iraki háborús szerepvállalásával és a 2004. március 11-én 
Madridban, az Atocha pályaudvar ellen végrehajtott terrortámadással volt magyarázha-
tó. A választópolgárok többsége a néppárti kormányzás kiemelkedően jó makrogazdasági 
eredményei (éves szinten 4%-os GDP-növekedés, 8%-os munkanélküliségi ráta és 2,4%-os 
infláció) ellenére a Spanyol Szocialista Munkáspártnak szavazott bizalmat. A PP ugyanis 
mindvégig mereven ragaszkodott ahhoz az állásponthoz, hogy a támadást az ETA követte 
el, holott a spanyol titkosszolgálat már ekkor kézzelfogható információval rendelkezett az 
iszlám szélsőséges szervezetek által tervezett merényletekkel kapcsolatosan.

A Néppárt választási vereségének másik fő oka, hogy az Aznar-kormány erőtelje-
sen támogatta George Bush amerikai elnök iraki politikáját. José María Aznar López az 
Európai Unión belül Nagy-Britannia, Olaszország és Lengyelország irányában törekedett 
a kapcsolatok elmélyítésére, Németország és Franciaország jelentőségének csökkentése 
érdekében. Az iraki háború kérdésében nézeteltérés alakult ki Spanyolország és az EU 
e két alapító tagállama között. A háborút viszont a Spanyol Szocialista Munkáspárt és a 
közvélemény többsége sem támogatta.

A PSOE választási programjában meghirdette a csapatok Irakból történő kivonását, 
amelyre 2004 nyarán sor is került. Spanyolország ugyanakkor a globális biztonsághoz já-
rult hozzá, amikor katonákat küldött Afganisztánba, Haitira és 2006 nyarán a közel-keleti 
válság békés rendezése érdekében Libanonba.

Belpolitikai téren a Zapatero-kabinet nagy lendülettel kezdte meg a kormányzást, és 
egy sor jóléti (szociális) intézkedést jelentett be, mint például a minimálbér és -nyugdíj 
megemelése, az esélyegyenlőségről szóló törvény elfogadása. A PSOE vezette kormány 
négy éve alatt mintegy 2 millió új munkahely jött létre, közel 350 ezer államilag támoga-
tott új lakás épült, és több mint 250 ezer diák kapott ösztöndíjat.

Az esélyegyenlőségre való törekvés a kormányzat olyan intézkedéseiben is megjelent, 
amelyek erőteljesen megosztották a spanyol társadalmat. Ezek közül a legnagyobb vitát 
az egyneműek házasságának engedélyezése és a hittanoktatás helyett a kötelező állampol-
gári ismeretek bevezetése jelentette.

A katolikus egyház ezen intézkedésekben a hagyományos katolikus értékek és család-
modell elleni támadás eszközét látta. A kormány és az egyház közötti konfliktus további 
kiéleződésére került sor, amikor 2008 januárjában a Püspöki Konferencia nyilvánosságra 
hozta az állásfoglalását a spanyolországi választásokkal kapcsolatosan. A püspöki kar 
felhívta a hívők figyelmét, hogy „ne szavazzanak olyan politikai pártra, amely a terroris-
tákkal [ETA] tárgyalásokat folytat, és politikai szereplőnek tekinti e szervezeteket.”1

1 „Una organización terrorista no puede ser interlocutor político”, http://www.elpais.es, 2008. február 2. 
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Az egyház állásfoglalása ingerültséget és éles támadást váltott ki a Zapatero-kabinet 
részéről. A PSOE főtitkára, José Blanco az egyházzal kötött megállapodás felülvizsgála-
tát is kilátásba helyezte, miközben José Luis Rodríguez Zapatero azt hangsúlyozta, hogy 
„a katolikus egyháznak nincs joga ahhoz, hogy a terrorizmus elleni harcot választási 
érvként használja a szocialistákkal szemben.”2

A spanyol társadalmat mélyen megosztó másik kérdés a „Ley de Historia” (Emlékezés 
törvénye) volt, amelyet a szocialista többség tavaly ősszel fogadott el a Cortezben. A tör-
vény elítélte a Franco-rendszer által elkövetett törvénytelenségeket, hozzáférhetővé és ku-
tathatóvá tette a korabeli dokumentumokat, és eltávolíttatott minden köztéren lévő tárgyi 
emléket a Franco-korszakból. Az ellenzéki Néppárt határozottan tiltakozott a törvény-
tervezet ellen, azzal érvelve, hogy „nem a múlttal, hanem Spanyolország és a spanyol 
állampolgárok jövőjével kellene foglalkozni.”3

A pozitív szociális és jóléti intézkedések ellenére a spanyol gazdaságban 2007 végére 
a korábbi dinamikus (éves szinten 3,8%-os) növekedés lelassulása figyelhető meg. Az 
Európai Unió Statisztikai Hivatala, az Eurostat 2008-ra már csak 2,8 százalékos GDP-
növekedéssel számol. A spanyol gazdaságban jelentkező strukturális problémákra hívta 
fel a figyelmet a Financial Times és az Expansion című gazdasági napilap számos cik-
ke. Ez 2008. február 4-ei számában kedvezőtlen munkanélküliségi adatokról számolt be: 
januárban 132.378 fővel nőtt a munkanélküliek száma 2007 decemberéhez képest, és a 
munkanélküliségi ráta elérte a 8,6 százalékot. Februárban több mint 2,2 millió személy 
volt állástalan, ami az elmúlt két évtized egyik legrosszabb adata. A növekvő munkanél-
küliség a munkaerőpiac rugalmatlan szerkezetével, az építőiparban és a mezőgazdaság-
ban végrehajtott leépítésekkel magyarázható.

José Blanco is elismerte, hogy a munkanélküliségi adatok kedvezőtlenek az ország és 
a kormány szempontjából. Cristóbal Montoro korábbi néppárti pénzügyminiszter meg-
erősítette, hogy a PP-kormányok munkahelyteremtő képességével szemben a jelenlegi 
szocialista kormányzás idején véget ért a gazdaság növekedési ciklusa.

A spanyol gazdaság bizonytalanságát növelő tényező még az amerikai jelzálogpiaci 
válság is, amely a jelzáloghitelekben eladósodott spanyol családokat, illetve a vállala-
ti szektort is érinti. A katalán la Vanguardia című kereszténydemokrata napilap 2008. 
februári száma szerint az ingatlanágazat megingása az egyik legnagyobb elbocsátási 
hullámot eredményezte. Az ország gazdasága tehát továbbra is rendkívül sérülékeny a 
kedvezőtlen külső világgazdasági körülményekkel szemben, amelyet az igen magas, 10 
százalékos külkereskedelmi deficit is alátámaszt.

Az állami irányítás alatt álló Társadalomkutató Központ (CIS) 2007. december 21-e és 
28-a között végzett reprezentatív felmérése szerint a spanyol állampolgárokat az elmúlt 
időszakban a gazdaság és a munkanélküliség kérdése foglalkoztatta a legjobban (a válasz-
adók közel 37,4%-át). Ezután következett a lakáshelyzet (34,9%) és a bevándorlás okozta 
problémák (32,5%), valamint a nemzetközi terrorizmus fenyegetése (31,6%).

A választási kampány hivatalosan 2008. február 22-én kezdődött el. Ennek jegyében 
került sor az első televíziós vitára Pedro Solbes gazdasági miniszter és Manuel Pizarro 

2 „La pagina del Partido Socialista Obrero Espaňol”, http://www.psoe.es/ambito/saladeprensa/news/index.do.
3 „La Ley Memoria Histórica pasa al pleno respaldada por PSOE, PNV, CIU, IU y CC”, http://www.

elmundo.es. 2007. október 17.
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néppárti gazdasági szakértő között. A vita során a jobboldali Pizarro a gazdaság vál-
ságára (növekvő munkanélküliség, növekvő élelmiszer- és üzemanyagárak, jelzáloghi-
telek kamattörlesztésének emelkedése) hívta fel a figyelmet, míg Solbes átmeneti „za-
varnak” nevezte a fennálló helyzetet. Az eseményen akkor forrósodott fel a hangulat, 
amikor a gazdasági kérdésekről a politikára terelődött a szó. Pizarro ugyanis azt mondta 
Solbesnek, hogy az állam többet takarítana meg, ha nem támogatná anyagilag a terro-
ristákat. A gazdasági miniszter azzal vágott vissza, hogy a Néppárt kormányra kerülése 
esetén privatizálnák a nyugdíjrendszert. A vitában végül a gazdasági miniszter kerekedett 
felül, amelyet a mértékadó jobbközép napilapok (El Mundo, ABC) is elismertek.

A kampányt a PSOE Zapatero személyére és a szocialista kormányzat által végrehaj-
tott intézkedések pozitív hatásaira építette. Kampányfilmjükből sugárzott az optimizmus 
és a modern Spanyolország képe. A miniszterelnök a neve kezdőbetűjét jelző Z alakú pó-
diumról beszélt szimpatizánsai előtt, és külön hangsúlyozta, hogy minél többen menjenek 
el szavazni, hogy a szembenállás, a megosztottság helyett az együttműködés érvénye-
süljön. A szocialisták az ellenzéket többször is azzal vádolták meg, hogy „négy év alatt 
semmilyen konkrét javaslattal nem álltak elő, sem a gazdaság, sem pedig a szociálpolitika 
és az egészségügy terén.”4 Szerintük a Néppárt a kampány során „a spanyol állampolgárok 
szembeállítására és megosztására törekedett, s a terrorizmus elleni harcot választási esz-
közként használta a kormányzattal szemben.”5

A PSOE tehát a támogatás megszerzése mellett a választópolgárok politikai mobilizá-
ciójának növelésére is törekedett (ezt szolgálta a Zapatero-kabinet által az újraválasztásuk 
esetére bejelentett jóléti intézkedések sora, mint például a minimálbér felemelése 800 
euróra, a nyugdíjminimum emelése, a személyi jövedelemadóból 400 euró visszafizetése 
az adófizetőknek). Fontos szempontot jelentett számukra a mintegy 1,7 millió újonnan 
szavazó állampolgár bizalmának elnyerése is, mely potenciális szavazóbázist képez a párt 
számára.

A Néppárt választási kampányában ezzel szemben az egyre romló makrogazdasági 
adatokra hívta fel a figyelmet (4,4%-os infláció, 8,6%-os munkanélküliség, az élelmiszer-
árak drasztikus emelkedése, 10%-os külkereskedelmi deficit). Választási honlapjukon 
„kormány-visszaszámlálót” helyeztek el, jelezve, hogy mennyi idő maradt a kormány-
váltás napjáig. Kampányfilmjük egy lakáshitelben eladósodott spanyol családot mutatott 
be, akiknek ingatlanát egész egyszerűen lefoglalták. Ezzel a jelzáloghitelekben eladó-
sodott spanyol családok egyre nehezebb helyzetét kívánták érzékeltetni. Élesen bírálták 
Zapaterót, amiért a kormányzat a gazdasági nehézségek ellenére sem tett semmilyen in-
tézkedést, hogy megfékezze az élelmiszerek árának szüntelen emelkedését és a növekvő 
munkanélküliséget. A Zapatero-kabinet által bejelentett 400 eurós személyi jövedelemadó 
visszatérítést pedig a „választópolgárok szavazatainak megvásárlásával” azonosították, és 
„ötletszerű kezdeményezésnek” tartották.

A spanyol társadalmat mélyen megosztó másik nagy kérdés az ETA-val folytatott 
tárgyalások és a terrorizmus elleni harc. Mariano Rajoy, a Néppárt elnöke burgosi 
választási gyűlésén kijelentette, hogy a Moncloa – a spanyol kormányfői hivatal – Zapatero 
fejébe szállt, és megfeledkezett az emberekről. Rajoy azzal vádolta meg Zapaterót, hogy 

4 „La pagina del Partido Socialista Obrero Espaňol”, i. m.
5 Uo.
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felrúgta a terrorizmus ellen 2004-ben megkötött paktumot, és a viszályt előidéző tervével 
megosztotta a spanyolokat. A PP választási honlapján közzétettek egy videó anyagot – La 
Gran Mentira de Zapatero (Zapatero nagy hazugsága) címmel –, amely a kormányfőnek 
az ETA-val és a terrorizmussal kapcsolatos ellentmondásos magatartását mutatta 
be. A miniszterelnök titokban még a madridi repülőtér T-4 parkolóházában 2006. december 
30-án elkövetett robbantásos merénylet után is folytatta a tárgyalásokat az ETA-val, 
miközben a lakosságnak azt állította, hogy nincs semmilyen politikai egyezkedés a 
kormányzat és a szeparatista szervezet között. Rajoy bocsánatkérésre szólította fel 
Zapaterót, amiért folyamatosan becsapta a spanyolokat és hazudott nekik. A Néppárt 
kampányában ezért a gazdaság mellett központi szerep jutott a terrorizmus elleni harcnak 
és az illegális bevándorlás elleni fellépésnek.

A választási kampány legfontosabb eleme a két kormányfőjelölt televíziós vitája volt, 
amelyet közel 13 millió tévénéző kísért figyelemmel.

E vita öt tematikus blokkra tagolódott (1. gazdaság, 2. szociálpolitika, 3. külpolitika, 
4. intézményi politika, 5. Spanyolország jövője). A miniszterelnök a kormányzat pozitív 
gazdaság- (2 millió új munkahely, minimálbér megemelése) és szociálpolitikai (lakás-
támogatás, esélyegyenlőség megteremtése, nyugdíjminimum megemelése) intézkedése-
it hangsúlyozta. Az ellenzék vezetője, Mariano Rajoy ezzel szemben a gazdaság egyre 
rosszabbodó helyzetére (munkanélküliek számának emelkedése, családok és a vállalati 
szektor eladósodása, alapvető élelmiszerek árának növekedése) mutatott rá. Éles szóvál-
tásra került sor a két jelölt között a külpolitika, az illegális bevándorlás és a terrorizmus 
kérdésében. A jobboldali párt elnöke példaként hozta fel, hogy az illegális bevándorlók 
száma eléri az 1,1 milliót, és a szocialista kormányzat nem tett semmit a jelenség hatékony 
visszaszorítása érdekében. Zapatero azzal vágott vissza, hogy konkrét intézkedéseket tet-
tek a külső határok fokozott megerősítésére, elősegítették a bevándorlók társadalomba 
való integrálódását és megkétszerezték a harmadik országoknak nyújtandó fejlesztési 
segélyeket.

Külpolitikai téren Zapatero kiemelte, hogy – ellentétben az Aznar-kormánnyal – je-
lentős mértékben javultak Németországgal és Franciaországgal a külkapcsolatok. 
Spanyolország a Mediterrán-térséggel sokoldalú gazdasági, politikai és kulturális kap-
csolatot épített ki, és jelentősen növelte a latin-amerikai régiónak juttatott fejlesztési se-
gélyeket. Erre Rajoy így reagált: „miközben minket Merkel és Sarkozy támogat, addig 
Önöket Castro és Chavez”.6 A néppárti vezér szerint ugyanis a PSOE külpolitikája ezzel 
az egy mondattal foglalható össze a legjobban.

A PP elnöke a vita során felrótta a kormányfőnek, hogy a terrorizmus kérdésében 
hazudott a választópolgároknak, valamint a spanyol állam felszámolására törekszik 
(Ibarretxe-terv, Baszkföld függetlenedése). Rajoy végkövetkeztetése szerint Zapaterónak 
semmilyen elképzelése sincs Spanyolországgal és a spanyol nemzettel kapcsolatosan. 
A miniszterelnök visszautasította a vádakat, hangsúlyozva, hogy a Néppárt az elmúlt 
négy évben az autonóm közösségek intézményi-szervezeti rendszerére vonatkozó egyet-
len törvényjavaslatot sem támogatott, és a terrorizmus kérdésében megtévesztette a spa-
nyolokat, illetve valótlanságokat állított az ETA-val folytatott tárgyalásokról.

6 2008. február 25-i első televíziós vita külpolitika témaköre. Idézet Mariano Rajoytól, amikor értékelte 
a PSOE-külpolitikáját.
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A jobboldali napilapnak, az El Mundonak felméréseket készítő Sigma Dos intézet a 
vita során a szocialista felet találta jobbnak 45,5:42 százalékos arányban. A felmérés úgy 
értékelte, hogy a kormányfő meg tudta tartani a női szavazók bizalmát: 46,8 százalékuk 
Zapaterót látta jobbnak, 38,7 pedig Rajoyt. A férfiak ezzel szemben úgy vélekedtek, hogy 
a néppárti jelölt szerepelt jobban (45,6% szemben 44,1%-kal). Életkorok szerint vizsgálva 
a megkérdezettek véleményét, a hivatalban lévő kormányfő csak az idős – 65 évnél élte-
sebb – korosztályt nem tudta meggyőzni.

A 30 és 44 év közöttiek körében egyértelműen kimutatható a szocialisták előnye: itt 
Zapatero a megkérdezettek 52,5 százalékának támogatására számíthat, míg Rajoy csak 
40,9 százalékra. A legutóbbi választáson bevallottan szocialista szavazók 80,1 százaléka 
is Zapaterót látta jobbnak.

A szocialista kabinethez közel álló baloldali El País megrendelésére dolgozó 
Metroscopia hasonló arányban, 46:42 arányban ítélte Zapaterot jobbnak, 12 százalék pe-
dig úgy látta, hogy döntetlenül végződött a szócsata. Az El País egyik elemzője szerint 
mind Zapatero, mind Rajoy a másik fél gyenge pontját kereste a vita során, kölcsönösen 
lehazugozták egymást, majd szavahihető vezetőnek próbálták beállítani magukat. Rajoy 
a közelgő gazdasági katasztrófát ecsetelte, mire Zapatero félbeszakította az apokaliptikus 
előadást és a vita végén az áldozat szerepében tetszelgett.

A Néppárt szerint a vitából egyértelműen Mariano Rajoy került ki győztesen. Számos 
kérdésben ugyanis (gazdaság, külpolitika, terrorizmus elleni harc és intézményi politika) 
vezérük jóval felkészültebb és pragmatikusabb volt, mint a szocialista kormányfő.

A Spanyol Szocialista Munkáspárt ezzel ellentétesen vélekedett és kijelentette, hogy a 
Zapatero által nyújtott pozitív jövőképpel és elképzelésekkel szemben Rajoy nem tudott 
igazi alternatívát felmutatni, és agresszív módon támadta a kormányt a terrorizmus és az 
illegális bevándorlás kérdésében. José Blanco véleménye szerint a „PP elnökének nincs 
semmilyen társadalompolitikával kapcsolatos javaslata”.7

A választási kampány utolsó napján (március 7-én) a baszkföldi Mandragón városában 
egy ismeretlen, álszakállat viselő férfi lelőtte a helyi szocialisták korábbi önkormányzati 
képviselőjét, Isaías Carrascót. A merényletről Zapatero malágai kampányzáróján értesült, 
amelyet azonnal megszakított és telefonon kapcsolatba lépett Rajoyjal. A két párt meg-
állapodott abban, hogy felfüggesztik kampányukat, és együttesen lépnek fel az ETA-val 
szemben. Március 8-án este hét órakor az Alsóházban a parlamenti pártok részvételével 
rendkívüli ülést tartottak. Ennek során valamennyi politikai erő nyilatkozatban ítélte el az 
ETA által elkövetett merényletet, jelezve, hogy „minden demokratikus párt egységesen 
és határozottan, jogállami eszközök segítségével kíván fellépni az ETA által elkövetett 
agresszióval szemben, megvédve az alapvető szabadságjogokat”.8 A pártok arra kérték 
a választópolgárokat, őrizzék meg a nyugalmukat a március 9-i választások előtt, amely 
nap egyben a „szabadság újabb győzelme lehet”.

A mérvadó spanyolországi lapok szerint is (El Mundo, El País, ABC) az ETA egyik 
tagja követte el a merényletet.

Spanyolországban a parlamenti választásokat tehát beárnyékolta az ETA által 
Mandragónban elkövetett politikai gyilkosság.

7 „La pagina del Partido Socialista Obrero Espaňol”, i. m.
8 http://actualidad.abc.es/2008-elecciones/, 2008. március 7.
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A pArlAmenti válAsztások eredményeinek értékelése

Az ETA és a terrorizmus elleni fellépés egységbe kovácsolta a spanyol társadal-
mat, amely ismét bebizonyította a demokratikus értékek iránti elkötelezettségét 
és szolidaritását. A 2008. március 9-én megtartott parlamenti választáson a vá-

lasztópolgárok 75,32%-a vett részt. Ez az arány igen magasnak mondható, és csak három 
tizedponttal maradt el a 2004-es általános választásokétól, amelyen 75,66% jelent meg. 
A távolmaradók aránya 24,69% volt. A részvétel kiugróan magas (közel 80%-os) volt 
Madridban, La Riojában és Castilla-La Manchában. A legalacsonyabb részvételi arányt 
a baszkföldi Mandragónban mérték, ahol a választópolgárok mintegy 40 százaléka egy-
általán nem ment el szavazni (az ETA ugyanis arra törekedett, hogy a baszk lakosság 
egyáltalán ne vegyen részt a választásokon).

A március 9-i parlamenti választásokat a José Luís Rodriguez Zapatero vezette Spanyol 
Szocialista Munkáspárt nyerte meg a szavazatok 43,64 százalékával. A PSOE a 2004-es 
választási eredményéhez képest (akkor 164 képviselői helyet szerzett) javított pozícióján, 
és 169 képviselői mandátumhoz jutott az új Cortezben. Választási győzelmük Zapatero és 
a párt által folytatott pozitív hangvételű kampánnyal és a szocialista szavazók mozgósítá-
sával magyarázható. A választópolgárok jelentős része ugyanis azonosult a kormányzat 
által meghirdetett szociális és jóléti intézkedésekkel. A PSOE Andalúziában (47,88%), 
Aragóniában, Baszkföldön, Katalóniában és Leónban (49,50%), valamint Santa Cruz de 
Tenerifén (36,64%) ért el kiugróan jó eredményeket.

Külön meg kell említeni Katalóniát, ahol Barcelonában, Gironában, Tarragonában és 
Lleidában a PSOE a Katalán Szocialista Párttal együttesen a 47 képviselői helyből 25-öt 
szerzett meg. A Spanyol Szocialista Munkáspárt lakásügyi minisztere, Charma Chacón 
Barcelonában a szavazatok közel 46,7 százalékával végzett az első helyen.

A szocialisták a 3 baszk tartományban (Alava, Guipúzcoa és Vizcaya) a 18 képvise-
lői hely felét szerezték meg. A Baszk Nacionalista Párt 6 képviselővel a második helyen 
végzett, míg a Néppárt mindössze 3 mandátumhoz jutott. A PSOE és a baszkföldi szoci-
alisták 2004-hez képest (ekkor a szavazatok 27,32 százalékát kapták) jelentősen megerő-
södtek, és a szavazatok 39,96 százalékával a legfőbb politikai erővé váltak a térségben.
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1. ábra
A 2008-as parlamenti választások eredményei,

összehasonlítva a 2004-es választásokéval

2. ábra
Választási eredmények pártonként

Partido Nº Votos % Votos Escaños Nº Votos % Votos Escaños
PSOE 11.064.524 43,64% 169 11.026.163 42,59% 164
PP 10.169.973 40,11% 153   9.763.144 37,71% 148
CIU     774.317   3,05%   11      835.471   3,23%   10
EAJ-PNV    303.246   1,20%   6      420.980   1,63%     7
ERC    296.473   1,17%   3      652.196   2,52%     8
IU    963.040   3,80%   2   1.284.081   4,96%     5
BNG    209.042   0,82%   2     208.688   0,81%     2
CC-PNC    164.255   0,65%   2     235.221   0,91%     3
UPyD    303.535   1,20%   1 - - -
NA-BAI      62.073   0,24%   1        61.045   0,24%     1
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3. ábra
A 2004-es és a 2008-as parlamenti választásokon való részvételi arány

 2008 2004

Votantes 25.514.671 26.155.436
Participación 75,32% 75,66%
Blancos 284.868 1,12% 407.795 1,56%
Nulos 162.416 0,64% 264.137 1,01%

A spanyol parlamenti választások egyik érdekessége, hogy egyidejűleg tartományi 
választásokat is tartottak Andalúziában, ahol a Manuel Chaves vezette Szocialista Párt 
megszerezte a szavazatok abszolút többségét (56 képviselői helyet a 109 fős andalúz re-
gionális parlamentben). A Néppárt 47 képviselői hellyel a második legnagyobb politi-
kai erővé vált. A PP különösen Malagában és Almeríában tudott szavazatokat szerezni 
a PSOE rovására. Az Egyesült Baloldal (IU) a szavazatok 7,12 százalékával a harmadik 
helyre szorult vissza. Az Andalúziai Koalíció (Coalición Andalucista) pedig parlamenti 
képviselet nélkül maradt.

José Blanco, a Spanyol Szocialista Munkáspárt főtitkára kiemelte a választásokon való 
igen magas részvételi arányt, amelynek a legnagyobb nyertese maga a spanyol demokrá-
cia. Hangsúlyozta, hogy „a választópolgárok világosan döntöttek, amikor a szembeállítás 
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és a konfrontáció politikája helyett a megegyezésre törekvő politika mellett tették le a 
voksukat.”9

A parlamenti választások második legjelentősebb politikai ereje, a Néppárt szintén jól 
szerepelt a megmérettetésen. Mariano Rajoy pragmatikus politikájának köszönhetően a 
PP a 2004-es választásokhoz képest mintegy 400 ezerrel több szavazó támogatását sze-
rezte meg. Így pártja 153 képviselői mandátummal a legerősebb ellenzéki erő lett a par-
lament Alsóházában. A Néppárt a hagyományosan mérsékelt-konzervatív szavazóbázist 
sikeresen szólította meg, azonban a várt „áttörés”, a kormányváltás elmaradt. Ennek oka, 
hogy a PSOE politikájából kiábrándult szavazók jelentős része nem rá, hanem a Rosa Díez 
vezette Egység, Haladás és Demokrácia Pártjára voksolt (amely 1 mandátumhoz jutott).

Mariano Rajoy sajtótájékoztatóján „nagyon jónak” értékelte a PP választási eredmé-
nyét, és kijelentette, hogy „a spanyol Néppárt jelentős mértékben növelte képviselői he-
lyeinek és szavazatainak számát.”10 Hasonló értékelést fogalmazott meg választási kam-
pányuk koordinátora, Garúa Escudero is.

A Néppárt kiugróan jó eredményeket ért el Madridban (49,34%, 18 képviselői hely), 
Murciában (61,43%, 7 hely) és Valenciában (51,74%, 9 képviselői hely). Emellett meg-
őrizte befolyását Cantábriában (50,19%), Ciudad de Realban (47,85%), Guadalajarában 
(50,77%), Cuencában (49,96%), Valladolidban (49,39%), Zamorában (52,19%), Segoviában 
(53,54%), La Coruňában (43,29), Ceutában (55,45%) és Melillában (49,22%).

A parlamenti választások harmadik legnagyobb politikai csoportja a mérsékelt jobbkö-
zép, katalán identitást képviselő Convergėncia i Unió lett. A CIU a legnagyobb meglepetésre 
11 mandátumhoz jutott a Cortezben, és a 3 katalán tartományban (Barcelona, Tarragona, 
Lleida) a Katalán Szocialista Párt után a második legjelentősebb politikai párttá vált. 
Vezetője, Josep Antoni Durán i Lleida elégedetten nyilatkozott választási eredményükről, 
hangsúlyozva, hogy „a CIU sikeresen ellenállt a kétpártrendszer megerősödésének”.

A Convergėncia i Unió elsősorban a katalán lakosság körében kedvelt, EU-integráció 
párti csoportosulás, főleg azoknak a szavazatára számíthatott, akik elutasították a két-
pártrendszer kialakulásának tendenciáját.

A Partido Nacionalista Vasco (Baszk Nacionalista Párt, PNV) a baszk tartományok-
ban (Guipúzcoa és Vizcaya) a Szocialista Párt után a második helyen végzett és 6 képvi-
selői helyet szerzett a parlament Alsóházában. Iňigo Urkullu, a párt elnöke ugyanakkor 
elismerte, hogy „a választási eredmények nem úgy alakultak, ahogyan azt elterveztük”.11 
Az elkövetkező időszakban az Alsóházban mind a Convergėncia i Unió, mind pedig a 
mérsékelt-nacionalista Baszk Nacionalista Párt megkerülhetetlen szereplője lesz a politi-
kai életnek. A Spanyol Szocialista Pártnak ezért mindkét politikai formációval kompro-
misszumra kell jutnia az ország kormányzóképességének biztosítása érdekében.

A parlamenti választások legnagyobb vesztese az Egyesült Baloldal (Izquierda Unida) 
és a Katalán Köztársasági Baloldal (Esquerra Republicana de Catalunya) volt. Az IU 

  9 „Blanco celebra „la gran victoria” del PSOE y augura un resultado final entre 168 y 171 escaňos”, 
http://www.psoe.es.

10 „El PSOE gana, El PP crece y juntos suman 322 de los 350 diputados del Congreso”, http://www.
elmundo.es, 2008. március 10.; www.pp.es/index.asp.

11 „El PSE se impone como fuerza más votada en el País Vasco, con una abstención del 35%”, http://
www.elmundo.es, 2008. március 10.
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2004-es 5 parlamenti mandátumának száma 2-re csökkent. Vezetője, Gaspar Llamazares 
egyértelmű bukásként értékelte gyenge szereplésüket. Bejelentette, hogy nem kíván in-
dulni a párt elnöki posztjáért, egyben bírálta a kétpártrendszer irányába való elmozdulást 
és a spanyol választási rendszer igazságtalanságát.

Llamazares a választási kampány alatt többször is bírálta Zapaterót, azzal vádolva a 
kormányfőt, hogy elmaradtak a lényeges szociális intézkedések, és igazi baloldali fordu-
lat csak akkor következik be, ha az IU kormányzati pozícióba kerül. Szavazói jelentős 
része, úgy tűnik, voksával mégis inkább a Spanyol Szocialista Munkáspártot támogatta.

A Katalán Köztársasági Baloldal (Esquerra Republicana de Catalunya) súlyos veresé-
get szenvedett a választásokon, mivel csupán 3 képviselői mandátumhoz jutott a korábbi 
8-hoz képest, és még parlamenti frakciót sem alakíthat az Alsóházban. Rendkívül rosszul 
szerepeltek Tarragonában és Lleidában, ahol egyetlenegy képviselői helyet sem tudtak 
megszerezni, és a hagyományosan erős „baloldali fellegvárban”, Barcelonában is csak a 
negyedik helyen végeztek.

Összességében elmondható, hogy a Spanyolországi Szocialista Munkáspárt és a 
Néppárt kiugróan jó választási eredményeket ért el, a magas részvételi aránynak és a 
két meghatározó politikai erő mozgósítási képességének köszönhetően. A két mérsékelt 
nacionalista párt (Convergėncia i Unió és Partido Nacionalista Vasco) parlamenti befo-
lyása megkérdőjelezhetetlen a jövőbeli belpolitikai események alakulása szempontjából. 
A magas részvételi arány legnagyobb vesztesei a kis pártok, mint például az Egyesült 
Baloldal és az Esquerra Republicana de Catalunya, valamint a Coalición Canaria és a 
Bloque Nacionalista Gallego. E politikai csoportok befolyása a nemzeti politika alakítá-
sában jelentős mértékben csökkent.

Jóllehet, a spanyol politikai rendszert gyakran úgy mutatják be, amelyre a két nagy 
párt, a szocialisták és a Néppárt hegemóniája a jellemző, úgy gondolom, a Corzetben a 
két mérsékelt nacionalista politikai erő képezi a „mérleg” nyelvét, és az ország kormány-
zóképessége szempontjából kulcsszerepet fognak játszani.
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