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Összefoglalás: Venetóban és Lombardiában 2017. október 22-én egyaránt népsza-
vazást tartottak. Mindkét helyen a szélesebb körű regionális autonómiáról kérdezték 
meg az állampolgárokat – és a válaszadók egyértelműen az mellett tették le a 
voksukat. Veneto és Lombardia több területen is hatásköröket szeretne átvenni a 
központi kormányzattól, azonban a meglévő autonómia növelése mögött elsősor-
ban pénzügyi okok állnak. A fejlettségbeli különbségek ugyanis komoly gazdasági 
feszültséget okoznak az északi és a déli olasz régiók között. Az állam ezt a fiskális 
politikán belül úgy próbálja mérsékelni, hogy a régióktól adók formájában elvont 
forrásokat úgy osztja újra, hogy a fejlettebb régiók arányaiban kevesebbet kapnak 
vissza, amit viszont azok nehezményeznek. Az autonómia iránti törekvéseket erő-
síti az Északi Liga politikai tevékenysége is. A venetói és a lombardiai példát más 
régiók is követhetik, ami hozzájárulhat Olaszország föderatív átalakulásához.

Abstract: On 22nd October, parallelly two referenda were held in Veneto and Lombardy. 
In both cases citizens were questioned about the wider regional autonomy, and the 
respondents unequivocally favored the reinforcement of the regional autonomous 
status. Veneto and Lombardy want to take over responsibilities from the central 
government in different policies. However, there are mainly financial reasons 
behind the autonomous initiatives. In Italy, the regional differences in the level of 
development generate significant economic tensions between the Northern and 
Southern regions. The Italian state tries to moderate these tensions within the 
fiscal policy by reallocating the taxed money in which the more developed regions 
get proportionately less money back, which is criticized by the richer regions. The 
autonomous endeavors are also intensified by the political activity of the Northern 
League. The examples of Veneto and Lombardy might be followed by other regions 
which may contribute to the federal transformation of Italy.

Bevezetés

A jelen elemzés arra a kérdésre keresi a választ, hogy a Lombardiában és a 
Venetóban megtartott népszavazás eredményei és következményei milyen 
hatással lehetnek Olaszország egységére nézve. A két régió után másutt is 

elindulhat-e egy-egy nagyobb régióra vagy akár egész Olaszországra kiterjedő au-
tonómiatörekvés? Célom továbbá, hogy a két népszavazást elhelyezzem az utóbbi 
időkben Európa több országában is tapasztalható függetlenedési törekvések sorában.

Az elemzés elsősorban a releváns nemzetközi sajtóorgánumok, valamint az 
ismertebb olasz nyelvű lapok híreinek a feldolgozására és értékelésére épül. Ezek 
mellett a régiók hivatalos weboldalaira, a népszavazások hivatalos eredményeit tar-
talmazó adatbázisokra, közvélemény-kutatási eredményekre és az olasz Nemzeti 
Statisztikai Intézetnek (Istituto nazionale di statistica, Istat) a téma szempontjából 
releváns adataira is támaszkodik.
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A venetói és A lomBArdiAi népszAvAzás háttere

Idén ősszel, október 22-én, párhuzamosan két olasz régióban (regione) is vé-
leményező népszavazást tartottak a régiók kizárólagos hatáskörébe tartozó 
kérdéskörök bővítéséről. Bár mindegyik referendum központi témája a régió au-

tonóm hatásköreinek kérdése volt, a két eset mégsem teljesen egyforma, s ezt már a 
feltett kérdések is bizonyították. A rövidebb kérdést a venetói népszavazáson tették 
fel: „Akarja-e, hogy Veneto egy szélesebb körű autonómia formájával és feltételei-
vel rendelkezzen?” A lombardiai referendum kérdését viszont így fogalmazták meg: 
„Akarja-e, hogy Lombardia régió –a nemzeti egység keretein belüli sajátosságait 
figyelembe véve, valamint az alkotmány 116-os cikkely 3. bekezdése értelmében 
az eljárást lehetővé tevő jogi szabályozásokra hivatkozva – felvállalja annak az in-
tézményi kezdeményezését, hogy az államtól szélesebb körű autonómiaformát és 
-feltételeket kérvényezzen, az ahhoz szükséges forrásokkal együtt?”

A lombardiai kérdés esetén egyértelműen meghatározták, hogy az olasz ál-
lamtól nem kívánnak elszakadni, csak bizonyos hatásköröknek az állami szintről a 
regionálisra történő áthelyezését kérik. Venetóban ezt így nem szögezték le. Hozzá 
kell azonban tenni, hogy az elszakadás Veneto esetében sem merült fel valós 
lehetőségként. Fontos különbség az is, hogy az utóbbi régióban bevezettek egy 
50 százalék fölötti részvételi arányhoz kötött érvényességi küszöböt, míg Lombar-
diában nem volt ilyen kikötés. A harmadik eltérés pedig az, hogy Milánó nem kívánja 
az alkotmány módosítását, míg a velencei politikai vezetés szeretné elérni, hogy 
Veneto az alkotmányban is bekerüljön a különleges jogállású régiók közé.

Az alkotmány már említett 116-os cikkelye sorolja fel a különleges jogállású régi-
ókat. Ebbe a kategóriába olyanok tartoznak, amelyek nyelvi-etnikai vagy történelmi 
sajátosságaik révén speciálisnak számítanak. Jelenleg öt ilyen régiót nevez meg az 
olasz alaptörvény: Friuli-Venezia Giulia, Valle d’Aosta, Szardínia, Szicília és Dél-Tirol. 
Ez utóbbi esetében a régiót alkotó két autonóm megye (provincia), Bolzano/Bozen 
és Trento regionális szintű jogokkal bír. A különleges jogállású területi egységeket az 
különbözteti meg a rendes jogállású régióktól, hogy kiterjedtebb körű autonómiával 
rendelkeznek, csupán néhány sarkalatos kérdésben nincs döntési függetlenségük 
az olasz államtól. A speciális jogállás jelentős pénzügyi autonómiát is biztosít szá-
mukra. Veneto is közéjük szeretne bekerülni. Kívánsága mellett szól, hogy a régió 
székhelye, Velence a történelem során több mint ezer éven keresztül önálló állam-
ként létezett, és a venetói dialektus jelentős mértékben eltér az Olaszország többi 
területén használt nyelvtől. A hivatkozott cikkely 3. bekezdése rendelkezik arról, 
hogy a központi állam és a régiók között felosztott hatáskörök módosításáról a 
kormány és a regionális vezetés tárgyalást folytathat. Az állami, regionális és meg-
osztott hatáskörök pedig a 117-es cikkelyben szerepelnek. A két régió huszonhárom 
illetékességi terület kérdésében szeretne változást – amelyekből három kizárólag a 
központi állam joghatósága alá tartozik.

http://www.regione.veneto.it/web/referendum-autonomia-veneto/oggetto-del-quesito
http://referendum2017.consiglioveneto.it/sites/index.html#!/riepilogo
http://www.ansa.it/sito/notizie/speciali/editoriali/2017/10/23/referendum-salvini-e-stata-una-lezione-di-democrazia-nessun-problema-per-la-linea-della-lega_8d861d67-171a-4de7-bdad-e41c61f14da6.html
https://www.senato.it/documenti/repository/istituzione/costituzione.pdf
https://www.economist.com/news/europe/21730602-unlike-catalonia-no-one-asking-independence-yet-northern-italy-votes-more-autonomy
http://roma.corriere.it/notizie/politica/17_ottobre_23/governo-pronto-confronto-efd4d2fa-b76d-11e7-9b0d-a33e3b4f370f.shtml
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A népszAvAzások eredményei

Venetóban a szavazásra jogosultak több mint 57 százaléka járult az urnák-
hoz, azaz nagyjából 2,3 millió fő, s ezzel átlépték az érvényességi küszöböt. 
A válaszadók 98 százaléka voksolt igennel a feltett kérdésre. Lombardiában 

a jogosultaknak valamivel több mint 38 százaléka ment el szavazni. Azonban ott 
is egyértelmű eredmény született: a szavazók 96 százaléka a nagyobb autonómia 
mellett döntött. Lombardiában – az előzetes várakozásokkal ellentétben – a rész-
vételi arány nem érte el a 40 százalékot, azonban a régió kormányzója, Roberto 
Maroni egy korábbi nyilatkozatában kijelentette, hogy már 34 százalékos részvétel-
lel is elégedett lenne. Az eredményt mindkét régió vezetése győzelemként könyvelte 
el. A végeredményt és a választói felhatalmazást tekintve Veneto helyzete erősebb, 
hiszen a régió kormányzója, Luca Zaia az állampolgárok abszolút többségének a 
támogatását élvezheti, míg a lombard vezetés ezt nem mondhatja el. Ennek elle-
nére a kormány már jelezte, hogy kész mindkét tartománnyal tárgyalni a nagyobb 
autonómiáról. Lombardia helyzetét erősítheti a tárgyalásokon az olasz gazdaság-
ban betöltött szignifikáns szerepe.

Az elszAkAdási törekvések gAzdAsági háttere

A lombardiai és venetói autonómiatörekvések olyan témákat és hatásköröket is 
érintenek, mint a bevándorláspolitika, a biztonságpolitika, az oktatáspolitika 
vagy a környezetvédelem. A kezdeményezéseknek azonban elsősorban gaz-

dasági és pénzügyi hátterük van.
A gazdasági problémák megértéséhez az Istat honlapján lévő adatokból kettőt 

kartogramokon ábrázoltam. Az egyik az egy főre jutó nominális GDP régiók szerint, 
amely megmutatja az egyes régiók gazdasági fejlettségét, a másik pedig a mun-
kanélküliségi ráta, amely az adott régió gazdasági-társadalmi nehézségeinek egyik 
jelzőértéke.

A 2015-ös adatok szerint az egy főre jutó nominális GDP tekintetében Lom-
bardia a közel 36 ezer euró/fős értékével Dél-Tirol után, a második helyen állt, míg 
Venetóé valamivel kevesebb mint 31 ezer euró/fő volt. Az ország északi felében 
lévő valamennyi régió átlag feletti értékkel teljesít. Ugyanakkor az ország többi 
részén – Toszkánán, valamint a fővárost is magában foglaló Lazio régión kívül – az 
egy főre jutó GDP az átlag alatti. Megemlíthető emellett még, hogy Lombardia és 
Veneto együtt Olaszország teljes GDP-jének körülbelül a 30 százalékát adja.

http://referendum2017.consiglioveneto.it/sites/index.html#!/riepilogo
http://referendum2017.consiglioveneto.it/sites/index.html#!/riepilogo
http://www.corriere.it/referendum-autonomia-lombardia-e-veneto/notizie/risultati-referendum-lombardia-voto-sull-autonomia-live-3b99a20c-b597-11e7-8b79-fd2501a89a96.shtml?refresh_ce-cp
http://www.corriere.it/referendum-autonomia-lombardia-e-veneto/notizie/referendum-autonomia-veneto-lombardia-risultati-reazioni-aa632bee-b77d-11e7-9b0d-a33e3b4f370f.shtml
http://www.corriere.it/referendum-autonomia-lombardia-e-veneto/notizie/referendum-autonomia-veneto-lombardia-risultati-reazioni-aa632bee-b77d-11e7-9b0d-a33e3b4f370f.shtml
http://roma.corriere.it/notizie/politica/17_ottobre_23/governo-pronto-confronto-efd4d2fa-b76d-11e7-9b0d-a33e3b4f370f.shtml
https://www.pressreader.com/usa/the-washington-post/20171023
https://www.istat.it/it/
https://www.politico.eu/article/rome-ready-to-negotiate-with-italian-regions-after-autonomy-referendums/
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1. ábra
Az egy főre jutó 2015-ös nominális GDP régiók szerint (euró/fő)

https://www.istat.it/it/
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2. ábra
A 2016-os munkanélküliségi ráta az olasz régiókban (%)

A munkanélküliségi rátát vizsgálva hasonló következtetésre juthatunk. Bár az 
északi régiók mellett Közép-Olaszországban is átlag alatti a munkanélküliek aránya, 
a déli régiók viszont határozottan kedvezőtlen értékekkel rendelkeznek. De egyértel-
műen az ország északi felében a legkedvezőbb a helyzet. E téren Veneto rendelkezik 
a legjobb értékkel: a munkanélküliek aránya csupán 6,8 százalék. Rajta kívül még 
Emilia-Romagna munkanélküliségi rátája 7 százalék alatti; Lombardiában 7,3 szá-
zalék ez az arány, amellyel a régió országos szinten a harmadik.

https://www.istat.it/it/
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Olaszországban köztudottan jelentős mértékű fejlettségbeli különbségek van-
nak az északi és a déli régiók között. Az ebből fakadó feszültséget az olasz kormány 
a fiskális politikán keresztül próbálja mérsékelni: a fejlettebb régiók arányaiban ke-
vesebbet kapnak vissza a költségvetésből, mint amennyit befizetnek. Ráadásul az 
utóbbi időkben a régióktól való pénzelvonás növekedett. A jelenlegi törekvések leg-
főbb célja éppen az, hogy ezek a pénzösszegek nagyrészt helyben maradjanak, 
hogy azokat az adott régió fejlesztésére fordíthassák. Zaia konkrétan azt követeli, 
hogy a befizetett adó 90 százaléka maradjon Venetóban.

Az egyes régióknak a központi költségvetéshez való hozzájárulása és az ab-
ból való részesedése közötti eltérésről bővebb információt kaphatunk a Lombardia 
által a népszavazáshoz készített és a régió honlapján közzétett tájékoztatóból. Az 
ott szereplő adatok szerint a régió 54 milliárd euróval többet fizet a központi költ-
ségvetésbe, mint amennyivel részesedik abból. Ezzel nemcsak Olaszországon belül 
áll az első helyen, de az európai régiókkal való összehasonlításban is tekintélyes 
mennyiségnek számít ez az összeg. Példaként hozzák fel, hogy ugyanez az érték 
Katalónia esetén 8 milliárd, Bajorországéban pedig 1,5 milliárd euró. Olaszország-
ban Lombardia után Emilia-Romagna következik, közel 19 milliárd euróval, majd 
Veneto, valamivel több mint 15 milliárd euróval. Piemont túlfizetése is meghaladja 
a 8 milliárd eurót. Eközben a déli régiók közül például Puglia a befizetett adókhoz 
képest a 6, Szicília pedig a 10 milliárd eurót is meghaladó többlettel részesedik a 
költségvetésből. Ez egy főre vetítve azt jelenti, hogy egy lombardiai lakos évente 
nagyjából 5000, egy venetói pedig 3000 eurót fizet a déli régióknak. Ezzel szem-
ben Szardínián a központi költségvetésből származó egy főre jutó többlet több mint 
3000 euró.

A két régió választópolgárai tehát ennek a rendszernek a megszüntetése, de 
legalábbis a számukra kedvezőbb működése mellett foglaltak állást. Amennyiben 
Lombardia és Veneto sikeresen tárgyal a központi kormánnyal, és kiharcolják az 
autonómiajogokat, a déli régiók számos támogatástól fognak elesni. Ennek a követ-
kezménye a fejlettségbeli különbségek, s azok miatt a belső feszültség növekedése 
lehet, ami még inkább hozzájárulhat a központi kormányzattól való nagyobb füg-
getlenedési, esetleg elszakadási igények erősödéséhez.

Az elszAkAdási törekvések politikAi háttere

Nem véletlen, hogy Lombardiában és Venetóban tartották a nagyobb függet-
lenséget célzó referendumokat. Roberto Maroni és Luca Zaia egyaránt az 
Északi Liga (Lega Nord, LN) színeiben kormányoz. Annak a pártnak a poli-

tikusai, amelyik alapvetően abból a célból jött létre, hogy nagyobb függetlenséget 
vívjon ki az északolasz régiókat tömörítő „Padánia” makrorégiónak. Az LN elképze-
lése időről időre változott: hol egy teljesen önálló köztársaság létrehozása, hol pedig 
Olaszország föderatív átalakítása volt a célja. Ez utóbbi terv szerint Olaszország 

http://www.ilgiornale.it/news/politica/versano-pi-quanto-ricevono-regioni-nord-troppo-solidali-1093991.html
http://espresso.repubblica.it/palazzo/2017/10/23/news/referendum-per-l-autonomia-valanga-di-si-in-lombardia-e-veneto-zaia-abbiamo-fatto-la-storia-1.312514
http://www.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/a2c9891f-93c3-4fa9-9ece-7c5333bebf8b/DOSSIER_LombardiaSpeciale.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=a2c9891f-93c3-4fa9-9ece-7c5333bebf8b
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három – északi, középső és déli – makrorégióból álló föderáció lenne; az északi 
részét alkotná Padánia. Az Északi Liga létrejöttében nagy szerepe volt az országon 
belüli gazdasági feszültségnek. A párt szerint ugyanis az északi régióktól a déliek-
nek juttatott pénzeket nem megfelelően használják fel, amiben erősen közrejátszik 
a korrupció.

Veneto és Lombardia azért is jelképértékű, mert a későbbi Északi Ligához kap-
csolódó regionális szintű elszakadási mozgalmak közül a legkorábban a Liga Veneta 
alakult meg, a Lega Lombarda létrehozása pedig az LN emblematikus alakjához, 
Umberto Bossihoz köthető, aki a különböző regionális mozgalmak egyesítésé-
ből hozta létre az Északi Ligát. A választásokon a párt hagyományosan a legjobb 
eredményeket a két régióban éri el. Bossi 1997-ben megpróbálkozott az északi ré-
giókban a független Padánia kikiáltásáról szóló népszavazással is, de sikertelenül 
(bár a szavazók 97 százaléka az elszakadás mellett voksolt).

A jelenlegi politikai erők közül az Északi Ligán kívül a Silvio Berlusconi által veze-
tett Forza Italia állt ki egyértelműen a két népszavazás és az adott régiók magasabb 
szintű autonómiájának az elismerése mellett. Berlusconi egyébként támogatná azt 
is, hogy országszerte népszavazásokon döntsenek az egyes régiók nagyobb füg-
getlenségéről. Az 5 Csillag Mozgalom (Movimento 5 Stelle, M5S), amely a közvetett 
demokrácia híve, szintén pozitívan fogadta, hogy az állampolgárok referendumon 
döntöttek a jövőjükről. A mostani népszavazás iránt leginkább kritikus Demokrata 
Párt (Partito Democratico, PD) vezetője, Matteo Renzi is úgy nyilatkozott, hogy az 
állampolgárok döntését nem lehet figyelmen kívül hagyni.

devolúciós folyAmAt kezdődhet olAszországBAn?

Veneto és Lombardia autonómiatörekvése mellett meg kell említeni Emilia-
Romagna példáját is. A régió vezetése nem sokkal a két népszavazás 
megtartása előtt döntött úgy, hogy bizonyos hatáskörök regionális szintre 

emeléséről tárgyal a kormánnyal, s erről már Paolo Gentinoli kormányfő és Stefano 
Bonaccini, Emilia-Romagna kormányzója alá is írt egy szándéknyilatkozatot. A szin-
tén észak-olaszországi régió tehát hasonló célból tárgyal Rómával, mint Veneto és 
Lombardia – annyi különbséggel, hogy ott népszavazás nem erősítette meg a ve-
zetőség szándékát.

A két referendum sikerén felbuzdulva az Északi Liga más régiókban is szervez-
kedni kezdett. Marco Cordone, a párt toszkánai politikusa úgy fogalmazott, hogy 
örülne, ha a népszavazási hullám Toszkánát is „megfertőzné”. Riccardo Molinari, az 
LN piemonti titkára pedig arról beszélt, hogy a párt helyi szervezete már kidolgozott 
egy szélesebb körű autonómiáról szóló javaslatot a regionális tanács számára, és 
létrehozott egy szakmai bizottságot azzal a céllal, hogy tájékoztatni tudják a lakos-
ságot a kiterjedtebb önrendelkezés előnyeiről.

http://www.leganord.org/phocadownload/ilmovimento/storia_ln/01_lega_nord_storia79_87.pdf
http://www.leganord.org/phocadownload/ilmovimento/storia_ln/02_lega_nord_storia88_95.pdf
http://www.leganord.org/phocadownload/ilmovimento/storia_ln/02_lega_nord_storia88_95.pdf
http://www.leganord.org/phocadownload/ilmovimento/storia_ln/03_lega_nord_storia96_98.pdf
http://www.leganord.org/phocadownload/ilmovimento/storia_ln/03_lega_nord_storia96_98.pdf
http://www.ilgiornale.it/news/politica/autonomia-berlusconi-lancia-referendum-proporlo-tutte-1453921.html
http://www.ilgiornale.it/news/politica/autonomia-berlusconi-lancia-referendum-proporlo-tutte-1453921.html
https://it.reuters.com/article/topNews/idITKBN1CS28Q-OITTP
https://it.reuters.com/article/topNews/idITKBN1CS28Q-OITTP
http://bologna.repubblica.it/cronaca/2017/10/18/news/emilia_romagna_gentiloni_e_bonaccini_firmano_per_l_autonomia-178628555/
http://bologna.repubblica.it/cronaca/2017/10/18/news/emilia_romagna_gentiloni_e_bonaccini_firmano_per_l_autonomia-178628555/
http://firenze.repubblica.it/cronaca/2017/10/23/news/toscana_la_lega_sarebbe_bello_che_il_vento_dell_autonomia_arrivasse_qui_-179087609/
http://mag.corriereal.info/wordpress/2017/10/24/molinari-lega-nord-piemont-presto-referendum-sullautonomia-anche-in-piemonte-da-chiamparino-attendiamo-una-risposta/
http://mag.corriereal.info/wordpress/2017/10/24/molinari-lega-nord-piemont-presto-referendum-sullautonomia-anche-in-piemonte-da-chiamparino-attendiamo-una-risposta/
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Ehhez kapcsolódóan megemlíthető, hogy az Északi Liga vezetésében felme-
rült, hogy változtatnak az országos stratégiájukon. Matteo Salvini, a párt vezetője 
úgy nyilatkozott, hogy a nevükből eltűnhet az „északi” jelző, és „Liga” néven in-
dulnak a választásokon. A terv hátterében az áll, hogy a párt kormányozni képes 
erővé kíván válni, amihez szüksége van a déli régiókban élők szavazataira is. Ettől 
függetlenül nem mondott le Olaszország föderatív típusú állammá történő átala-
kításának és – egyben – a régiók megerősítésének a szándékáról, csak már a déli 
régiók ez irányú törekvéseit is képviselné.

Hiszen bár nem jelentősek, de egyes déli államokban is léteznek hasonló 
mozgalmak. A felmérések szerint pedig jelenleg a jobbközép választási koalíció 
– amelynek a tagja az Északi Liga és a Forza Italia is – a legerősebb választási 
szövetség. Választási győzelmük esetén tovább növekedhet Olaszország föderatív 
átalakulásának az esélye/veszélye.

Az állampolgárok véleményéről a Demos & Pi per la Repubblica nevű intézet 
által készített közvélemény-kutatásból tudhatunk meg többet. A felmérés vegyes 
(CATI, CAMI és CAWI) módszerekkel, 1227 felnőtt korú állampolgár megkérdezésé-
vel készült. A két régió mellett az országos szintet is vizsgálták. Ebből kiderült, hogy 
a lakosság 37 százaléka egyetért azzal, hogy saját régiója jogkörei erősödjenek a 
központi vezetés rovására. 8 százalék azt szeretné, hogy a régió függetlenedjen 
az olasz államtól. Ezzel szemben a relatív többség, 39 százalék nem változtatna a 
jelenlegi helyzeten, 8 százalék pedig a régiókkal szemben még erősítené is a köz-
ponti kormányzatot. Mindebből azonban leszűrhető, hogy az olaszok jelentős része, 
45 százaléka támogatná valamilyen formában a nagyobb autonómiát, így könnyen 
előfordulhat, hogy népszavazások esetén más régiók is követnék a venetói és a 
lombardiai példát.

A venetói és A lomBArdiAi népszAvAzás Az európAi 
függetlenedési törekvések tükréBen

Az Európában manapság tapasztalható népszavazási és elszakadási hullám-
mal – s azok részeként a skóciai népszavazással, a brexittel és a katalán 
válsággal – gyakran párhuzamba állítják a venetói és a lombardiai referendu-

mokat. Legtöbbször a katalóniai népszavazáshoz hasonlítják őket, mert nagyjából 
egy időben történtek, van történelmi vetületük, és mindegyik esetben nagy szere-
pet játszik a gazdasági kérdés. A Demos & Pi per la Repubblica kutatása azonban 
arra világít rá, hogy a két olasz régióban viszonylag alacsony (Lombardiában 9, 
Venetóban 15 százalék) azoknak az aránya, akik a teljes függetlenség, az Olasz-
országtól való elszakadás pártján állnak. Sőt, a közvélemény-kutatás során az 
állampolgárokat megkérdezték a katalánkérdésről is, és a relatív többség, 47 szá-
zalék inkább a spanyol központi kormánnyal ért egyet, míg a katalán függetlenség 
mellett a válaszadók csupán 25 százaléka nyilatkozott.

http://www.ilgiornale.it/news/politica/salvini-svolta-nazionale-nord-lega-1457258.html
http://www.ilgiornale.it/news/politica/salvini-svolta-nazionale-nord-lega-1457258.html
https://scenaripolitici.com/2017/12/sondaggio-index-research-14-dicembre-2017.html
https://scenaripolitici.com/2017/12/sondaggio-index-research-14-dicembre-2017.html
http://www.demos.it/2017/pdf/4510ap67_20171016.pdf
https://www.theguardian.com/world/2017/oct/23/northern-italy-regions-overwhelmingly-vote-for-greater-autonomy
https://www.theguardian.com/world/2017/oct/23/northern-italy-regions-overwhelmingly-vote-for-greater-autonomy
http://kki.hu/assets/upload/06_KKI-tanulmany_ESP_Kalman_Nagy_20170927.pdf
http://kki.hu/assets/upload/06_KKI-tanulmany_ESP_Kalman_Nagy_20170927.pdf
http://www.demos.it/2017/pdf/4510ap67_20171016.pdf
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3. ábra
Ön melyik oldal pártján áll?

A kutatás készítői összevetették a kérdésre adott válaszokat a pártszimpáti-
ával is, s abból az is kiderült, hogy az állampolgárok relatív többsége pártállástól 
függetlenül a spanyol kormány oldalán áll. Nem meglepő, hogy Katalónia függet-
lenségét azonban a legnagyobb arányban az Északi Liga szavazói támogatják, 
de közülük is csak 35 százalék ért egyet a katalán szecesszióval, míg a spanyol 
vezetéssel 39 százalékuk.

következtetések

A jelek szerint a jövőben felerősödhet a devolúció Olaszországban. Ha 
Veneto és Lombardia, illetve Emilia-Romagna eredményesen tud tárgyal-
ni Rómával, és sikerül adott hatásköröket a regionális szintre átvinniük 

a központi kormánytól, az precedens értékű lehet, és más régiók is követhe-
tik őket. Az Északi Liga politikusai várhatóan alulról jövő kezdeményezéseket 
vesznek pártfogásukba más régiókon belül is. Ha pedig a jobboldali erők győ-
zelmével végződnek a következő választások, akkor felülről is megkezdődhet 
Olaszország föderatív átalakítása. A nagyobb autonómiára való törekvésekben 
– mindenekelőtt az északi régiókban – nagy szerepe van a gazdasági feszült-
ségnek, vagyis hogy az északi régiókból a pénz folyamatosan a kevésbé fejlett 
déli régiókba áramlik át. Ugyanakkor, ha a déli régiók támogatása mérséklődik, 
vagy esetleg megszűnik, a fejlettségbeli különbségek tovább növekedhetnek, 
így még jobban hozzájárulhatnak a nemzeti egység szétfeszítéséhez. Ebben az 
esetben, ha nem is a közeljövőben, de távolabbi kitekintésben előfordulhatnak a 
katalánhoz hasonló szecessziós törekvések is.

http://www.demos.it/2017/pdf/4510ap67_20171016.pdf



