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Rövid lecke az előzményekRől

Olaszországban 1945. április 25-én ért véget a második világháború, s vele együtt 
a fasiszta diktatúra és a német megszállás. A felszabadulás után az ország törté-
netének következő két fontos dátuma: az Olasz Köztársaság megszületése (1946. 

június 2.), majd a kisebb módosításokkal máig érvényben levő köztársasági alkotmány 
hatálybalépése (1948. január 1.).

Olaszország parlamentáris demokratikus köztársaság. A római Quirinale Palotában 
székelő köztársasági elnököt hétéves időszakra együttesen választja a parlament két háza 
és a tartományok képviselői. 2006 óta Giorgio Napolitano az államfő. Az övét követő két 
legfontosabb közjogi méltóság a szenátus és a képviselőház elnökéé.

Az olasz parlament szenátusból (senato) és képviselőházból (camera dei deputati) áll. 
A törvényhozási folyamatban azonos súllyal vesznek részt: a törvényeket életbe lépés 
előtt, azonos szöveggel, el kell fogadnia mindkét háznak. Tagjaikat öt évre választják. A 
315 szenátorról tartományi alapon szavaznak a 24. életévüket betöltött állampolgárok; a 
18 éven felüliek a 630 képviselőre szintén közvetlenül adhatják le voksukat.

Az 1990-es évek első harmadáig tartó ún. első köztársaság történetében az olasz párt-
rendszer legfőbb sajátossága a kereszténydemokrata párt (Democrazia Cristiana – DC) do-
minanciája volt. A második, az Olasz Kommunista Párt (Partito Comunista Italiano – PCI) 
a hidegháború időszakában soha nem tudta felváltani az ország kormányzásában. Ezért 
is nevezik az olasz politológusok ezt a kort „tökéletlen kétpártrendszernek”. A pártok 
versenyében az örök harmadik a nevét gyakran változtató szocialista párt volt (történel-
mi elnevezése Partito Socialista Italiano – PSI). A centrumban helyezkedett el – rend-
szerint a DC-t támogatva – a néhány százalékos választói befolyással rendelkező Olasz 
Republikánus Párt (Partito Repubblicano Italiano – PRI), a jobboldalon pedig – szintén 
mindig öt százalék szavazatrészesedés alatt maradva – az Olasz Liberális Párt (Partito 
Liberale Italiano – PLI). Az „újfasiszta” párt, az Olasz Szociális Mozgalom (Movimento 
Sociale Italiano – MSI) valamivel nagyobb választói támogatást élvezett ugyan, mint a 
centrum és a jobboldal kispártjai, de országos szinten mindig tíz százalék alatt maradt. 
Részvétele a kormányban azonban szinte szóba sem jöhetett.

A fasiszta diktatúrától való időbeli eltávolodással, a keleti blokk összeomlásával és a 
hidegháború végével valamint az olasz társadalom szekularizációjával az olasz politikai 
rendszer hagyományos politikai törésvonalai (fasiszták kontra antifasiszták, Amerika-
barátok kontra szovjetbarátok, kereszténydemokraták kontra laikusok) mindinkább ér-
telmüket vesztették. A nemzetközi rendszerben és a hazai politikai helyzetben beállt 
változások nyomán elsőként a legnagyobb ellenzéki párt, az Olasz Kommunista Párt ke-
rült eszmei, politikai és szervezeti válságba, s több pártra szakadt: egy nagyobb, nevét 
többször változtató, múltjától lényegében elhatárolódó baloldali demokrata és több kisebb 
ortodox kommunista pártra. A Szovjetuniótól és kommunistáktól való félelem elmúlása 
azonban, amely eddig nagyban hozzájárult a kereszténydemokrata párt folyamatos győ-
zelméhez, megpecsételte ennek sorsát is: az 1992-es választásokon már nem tudták meg-
szerezni a szavazatok egyharmadát sem. Az ugyanabban az évben kirobbant kenőpénzes 
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botrány pedig lavinaszerűen elsodorta a négy évtizeden át kormányzó összes politikai 
párt és az olasz politikai osztály eminens szereplőinek nagy részét. A Tiszta Kezek (Mani 
Pulite) vizsgálóbíró-csapat munkája nyomán tucatjával kerültek vád alá a kormányzó pár-
tok országos és helyi vezetői: gyakorlatilag összeomlottak ezek a pártok. A tisztán maradt 
vezetők és párttagok próbálták menteni a még menthetőt, új töredékpártokat alapítottak, 
amelyek azonban nem igazán tudtak megkapaszkodni.

A romhalmazzá vált, vagy inkább nagyrészt kiürült politikai színpadon a régi, ha-
gyományos pártok örökösein kívül több teljesen új csoportosulás is megjelent, amelyek 
igyekeztek elfoglalni a diszkreditálódott politikai osztály helyét. Mindenekelőtt a Hajrá 
Olaszország (Forza Italia – FI) említendő (alapítási éve 1994), élén Silvio Berlusconival, 
aki mesterként élt a látványpolitizálás és a populizmus eszközeivel; személyében meg-
testesítette a korábbi professzionális politikusok helyébe lépő vállalkozói réteg szerep-
vállalását is. A szélsőjobboldal pedig, Gianfranco Fini főszereplésével, tengerbe dobta 
az MSI posztfasiszta kellékeit és „újradefiniálta magát” Nemzeti Szövetség (Alleanza 
Nazionale – AN) elnevezéssel. Ekkoriban növekedett Észak-Olaszországban jelentős 
politikai erővé az 1980-as években alakult, addig elsősorban protesztpártként jellemez-
hető Északi Liga (Lega Nord – LN) is. Berlusconi lényegében e három erő összefogásával 
jutott hatalomra 1994-ben. A „Lovag” (Il Cavaliere) első kormányzása (1994. május 10.– 
1995. január 17.) azonban pünkösdi királyságnak bizonyult.

Hogy az olaszok akkor még az „első köztársaságban” éltek vagy már a „másodikban”, 
azt a politológusok és a történészek mindmáig nem döntötték el. Ellenben az már kétség-
telen, hogy az 1996. évi választásokkal új fejezet kezdődött az olasz politikai rendszer 
történetében: több szempontból is elkezdődött az „olasz kivételesség” kopásának felgyor-
sulása. Az új választói törvény két fontos változtatása: választási küszöb bevezetése (a 
parlamentbe jutáshoz az egyedül induló pártoknak a szavazatok négy, a pártszövetségek-
nek pedig a nyolc százalékát kell elnyerniük), és – az arányosság elvét lényegében meg-
tartva – a legtöbb szavazatot kapott pártszövetség „premizálása” (a képviselőházban az 
elnyert mandátumai számát kiegészíti abszolút többségre). Így az olasz pártrendszer kö-
zeledett a „normálisnak” számító országokéhoz, másfelől viszont megjelent az a „sajátos-
sága”, hogy igazi váltógazdaság alakult ki a kormányzásban: 1996-ban a balközép Olajfa 
(L’Ulivo) pártszövetség nyert, 2001-ben a jobbközép Szabadság Háza (Casa della Libertà), 
2006-ban ismét a balközép, a Romano Prodi vezette Unió (L’Unione), legutóbb pedig – az 
itt elemzésre kerülő 2008. évi választásokon – megint Berlusconi pártszövetsége.

miéRt bukott meg a PRodi?

Először is, a „Tanár úr” (Il Professore) pártszövetsége 2006-ban a képviselőházi vá-
lasztásokon 27.000 szavazattal kapott csak többet, mint Berlusconié; hála azonban 
a „prémiumrendszernek”, a képviselőházban számszerűen többséggel rendelkezett 

(ami a fél tucatnál több (!) párt koalíciója révén vált lehetővé). A szenátusban viszont ez 
a többség nem volt meg. A 2006. május 17-én felállt nagyon heterogén és fragmentált 
koalíciós kormány aligha lehetett más, mint „bajnok” – a miniszterek és államtitkárok 
számát tekintve (99 miniszter és államtitkár, s ez a szám hamarosan 102-re nőtt). Ezzel az 
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olcsóbb kormányzás ígérete máris füstbe ment. A Prodi-kormány mégis kedvező előjelek 
között kezdhette meg a munkáját: a balközép a nyáron megnyerte a helyhatósági vá-
lasztásokat, a népszavazás elvetette a Liga föderalista javaslatát – ráadásul az „azzurik” 
megnyerték a foci-világbajnokságot is. Az új parlament első döntései közé tartozott a 
nagy többséggel megszavazott amnesztia: mintegy 13.000 fogoly jöhetett ki a napfényre 
a botrányosan zsúfolt börtönökből. A közvélemény nagy része azonban az intézkedést 
túlzott engedékenységnek minősítette. Az év végén a kormány – az ország gazdasági 
helyzetén való változtatás szándékával – különösen szigorú (33 milliárd euróval megnyir-
bált) költségvetést állított össze, azzal az ígérettel, hogy a megszorításokat igazságosabb 
teherviseléssel köti egybe. Akkor még a koalíció szavazóinak jelentős része reményke-
dett, hogy a gazdaság normalizálása után a társadalmi igazságosság megteremtése felé 
tett lépések következnek. Ezek azonban nem mutatkoztak: a kormánypártok elmerültek 
a parlamenti csatározások mocsarában, majd elnapolták a koalíció eredeti programját. 
Mégsem emiatt alakult ki az első kormányválság, hanem a vicenzai amerikai támaszpont 
bővítése kapcsán, ugyanis a kormánykoalíció kommunista erői ellenezték ezt a lépést; 
pontosabban akkor, amikor a szenátusban nem támogatták Massimo d’Alema külügymi-
niszter jelentését a kormány külpolitikájáról. Prodi kénytelen volt lemondani, Napolitano 
elnök azonban ismét megbízta a kormányalakítással. Kormányzása a továbbiakban már 
csak politikai vesszőfutásnak nevezhető. Kirobbant a nápolyi szemétbotrány, a torinói 
Thyssen–Krupp üzemben sorozatos, emberéleteket követelő baleset történt. A kegyelem-
döfést az igazságügy-miniszter, Clemente Mastella adta meg: lemondott, miután feleségét 
(Campania tartomány elnöke) hivatali sikkasztással gyanúsították, és úgy érezte, hogy a 
kormány nem áll ki mellette. Prodi bizalmi szavazást kért, amelyen az elbocsátott minisz-
ter és barátai a kormányfő ellen szavaztak, így a kormány 161:156 arányban alulmaradt 
a szenátusban. A Prodi-kormány immár haldoklott, Berlusconi bejelentette, hogy nem 
fogad el más megoldást, mint az előrehozott választásokat. A köztársasági elnök 2008. 
február 6-án kénytelen volt feloszlatni a parlamentet.

Ezek az események és folyamatok a Prodi-kormány bukásának okai közül tulajdon-
képpen csak a felszínen megjelenők. A mélyben sokkal erősebb erők mozogtak. 2008-ra 
nyilvánvalóvá vált, hogy az ország gazdasága már jó ideje (az 1990-es évek utolsó har-
madától) rosszul teljesít. Olaszország a világ legfejlettebb ipari államai között maradt 
ugyan, GDP-jét tekintve még mindig tizedik a világ országainak rangsorában, tagja a 
G-8-nak, egyike az Európai Unió négy legnagyobb államának, de szinte mindenütt csök-
kent az ország súlya és szerepe. Tíz évvel ezelőtt Olaszország GDP-je majdnem annyi 
volt, mint Franciaországé, 3 százalékkal több, mint Nagy-Britanniáé, Spanyolországénál 
27 százalékkal több. Ma Franciaországé tíz százalékkal több, mint Olaszországé, Anglia 
visszaszerezte az Olaszországgal szembeni elsőbbségét, Spanyolország pedig Itália sar-
kára lépett. Az okok közismertek. Miközben a 2001-es világgazdasági recesszió elmúl-
tával a fejlett országok szinte kivétel nélkül újra talpra álltak, az olasz gazdaság továbbra 
is gyenge maradt. A gondokra számos jelzés mutatott, közöttük a kivitel csökkenése, 
a hagyományos fogyasztási cikkek termelésében tapasztalható hosszú távú stagnálás, 
Olaszország világpiaci részesedésének 30%-os visszaesése, a GDP mindössze évi egy 
százalék körüli növekedése. A költségvetési deficit/GDP arányt is nehezen sikerült a kö-
telező három százalékos szint alatt tartani, miközben az ország államadóssága kirívóan 
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magas, egy egész évi GDP-re rúg. Mivel Olaszországot különösen sújtja az energiahordo-
zók és a nyersanyag árának gyors növekedése (az ország szinte mindent importál), még 
inkább nyilvánvalóvá vált, hogy – például – hosszú távon alternatív energiaforrásokról 
kellene gondoskodni. Mindezekkel az egyáltalán nem könnyen megoldható gondokkal 
nemcsak a Prodi-kormány, de elődei sem néztek igazán szembe, nagyon-nagyon keveset 
tettek a megoldásuk érdekében. 2008 első hónapjaira azonban sokkal világosabbá vált az 
ezért való felelősség, amelyet az olaszok – a dolgok természetéből adódóan – elsősorban 
az országot a választások előtt éppen kormányzó politikai erőkre hárítottak.

a választási kamPány és főszeRePlői

Napolitano elnök a választásokat 2008. április 13-ára (vasárnap) és 14-ére (hét-
fő) írta ki, az érvényben levő 2005. évi választói törvény szerint. A 2001. évi 
népszámlálási adatok alapján több mint 47 millióan választhattak képviselőt, kö-

zülük 43 milliónál többen szenátort is. A jelöltek listáját március 10-ig kellett bemutatni. 
Március 29-e után már nem lehetett közvélemény-kutatási eredményeket közzétenni. A kül-
földön szavazók április 10-ig adhatták postára szavazataikat.

A választási küzdelem egyik jellegzetessége annak rövidsége volt: nem egészen két 
hónapig tartott. A másik – az olasz sajtó szinte egybehangzó véleménye szerint –, hogy a 
kampány csendes, unalmas, lanyha volt. A pártok nem tapétázták ki az országot a jelöltek 
képeivel. (Plakátokat csak a helyi önkormányzat által az előre kijelölt helyeken lehetett 
kiragasztani, rajtuk rendszerint szinte csak a pártlogók szerepeltek, természetesen mi-
niszterelnök-jelöltjük képével.) A pártoknak nem nagyon volt pénzük tévéhirdetésekre; 
elmaradt a két „nagy” jelölt közötti kampányzáró tévévita is (Berlusconi nem állt ki). 
Általában a versengő felek nem becsmérelték egymást, nem voltak hangos botrányok, az 
eszmék és programok küzdelme sem volt jellemző, hiszen a két nagy pártszövetség prog-
ramjában majdnem ugyanazok az ígéretek szerepeltek. 

A választási küzdelemben résztvevő pártok száma és a „csapatok” összeállítása tekin-
tetében ellenben igazi újdonságokat hozott a 2008. évi kampány.

A Prodi-kormány mögötti pártokból a legnagyobb a balközép Unió pártszövetség volt, 
amely a kormány bukásával felgyorsította új pártszövetséggé alakulásának folyamatát. 
A Walter Veltroni vezette új Demokrata Párt (Partito Democratico – PD) 2007. október 
14-én alakult meg. A korábbi évekből és a Prodi-kormány bukásából tanulva, a válasz-
tási küzdelem kezdetén kijelentette, hogy csak olyan politikai szervezetek és személyek 
csatlakozását fogadja el, amelyek/akik fenntartások nélkül, teljes egészében elfogadják 
a párt választási programját. Lényegében ragaszkodott is ehhez az elvhez. A döntés tet-
szett a balközép szavazóknak, akik a La Repubblica honlapján tömegesen mondtak igent 
erre az álláspontra. A Demokrata Párt végül is csak a Tiszta Kezek vizsgálóbíró-csapat 
„legendás” vezetőjének, Antonio Di Pietrónak az Értékek Olaszországa (Italia dei Valori – 
IdV) elnevezésű szervezetével kötött pártszövetséget. (A megállapodás szerint az IdV a 
választási küzdelemben megtarthatta szimbólumát, a parlamentben azonban nem alkot 
külön frakciót.) A Demokrata Párt magáévá tette az IdV-nak a „tiszta parlament” jegyé-
ben fogalmazott javaslatát, nem vett föl a választási listájára olyan jelöltet, akit – akárcsak 
első fokon is – elítélt valamely bíróság.
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A Demokrata Párt az Olasz Radikálisokkal (Radicali Italiani) nem kötött hasonló 
egyezményt, válogatott a radikálisok vezető emberei közül: egyeseket fölvett képviselője-
löltjei listájára, másokat nem (pl. Emma Boninót igen, Marco Panellát nem). A radikális 
párt ily módon – nagyobbrészt a Demokrata Pártba beolvadva – el is tűnt az olasz politi-
kai színpadról.

A Prodi-kormányban résztvevő négy szélsőbaloldali, illetve radikális zöldpárt – a Kom-
munista Újraalapítás (Rifondazione Comunista), az Olasz Kommunisták Pártja (Partito dei 
Comunisti Italiani), a Zöldek (Verdi) és a Demokrata Baloldal (Sinistra Democratica) – nem 
fogadta el a Demokrata Párt programját, és az sem kívánt velük pártszövetséget kötni. 
Végül is ezek a pártok úgy döntöttek, hogy Szivárvány–Baloldal (La Sinistra–Arcobaleno) 
elnevezéssel különálló pártszövetségben indulnak a választásokon, Fausto Bertinotti mi-
niszterelnök-jelölt vezetésével. A Kommunista Újralapításból kiszakadt két még kisebb 
párt – a Dolgozók Kommunista Pártja (Partito Comunista dei Lavoratori) és a Kritikus 
Baloldal (Sinistra Critica) – elhatárolódva az említett négypárti szövetségtől és egymástól 
is, külön-külön állított miniszterelnök-jelölteket.

A Szocialista Párt (Partito Socialista), amely szintén a Prodi-kormány támogatója volt, 
nem tudott megegyezni a Demokrata Párttal és önállóan szállt be a választási küzde-
lembe. Ugyanígy tett a Demokrata Unió (Unione Democratica) és a Polgárok Politikai 
Mozgalma (Movimento Politico dei Cittadini).

A Dél-tiroli Néppárt (Sudtiroler Volkspartei) a képviselőházi választásokra ugyancsak 
nem kötött pártszövetséget senkivel, a szenátusira ellenben egyes jelöltjei a Demokrata 
Párttal együtt indultak.

A Prodi-kormányt közvetlenül megbuktató Clemente Mastella és pártja (UDEUR) a 
balközép térfelet elhagyva, kezdetben önálló pártként jelentkezett, majd Mastella kiszállt 
a választási küzdelemből és visszavonta jelöltségét. 

A változásokat összegezve: a Prodi-kormányt támogató koalíció tehát jelentősen átren-
deződött, elsősorban a Demokrata Párt megalakulása és fellépése következtében. A párt 
elhatárolódott a szélsőbaloldaltól és a kritikus helyzetekben kormányzati szempontból 
„felelőtlen” kisebb pártoktól, így egységes, a kormányzás szempontjából stabilabb, haté-
konyabb erőként jelent meg. Ugyanebbe az irányba hatott, hogy a jelöltek listájáról leha-
gyott egész sor „megélhetési” politikust.

A Prodi-kormány jobbközép ellenzéke, amelynek a Berlusconi vezette Szabadság 
Háza pártszövetség volt a főereje, kisebb mértékben, de szintén megváltozott formában 
jelent meg a választási küzdelemben. Berlusconi és Fini úgy döntöttek, hogy a Szabadság 
Népe (Popolo della Libertà – PdL) elnevezéssel egyesítik erőiket (a Hajrá Olaszországot 
és a Nemzeti Szövetséget), s Berlusconit állítják miniszterelnök-jelöltnek. Az új politi-
kai formáció hivatalosan 2008. február 28-án alakult meg. Umberto Bossi Északi Ligája 
politikai identitásának megőrzése jegyében elutasította a Szabadság Népéhez való csatla-
kozást, szervezeti önállóságát fönntartva, csak koalícióban lépett fel azzal, akárcsak Dél-
Olaszországban az Északi Liga új „kistestvére”, az Autonómia Mozgalom (Movimento 
per l’Autonomia). Több kisebb közép- és jobbközép pártocska pedig (például a DC per 
le Autonomie és az I Liberaldemocratici) azonban önállóságáról lemondva csatlakozott 
hozzá.
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A Prodi-kormány jobbközép kereszténydemokrata ellenzékének egy része, Pier 
Ferdinando Casini vezetésével – elhatárolódva a Szabadság Népétől – az önálló fellé-
pés mellett döntött, és Centrum Unió (Unione di Centro – UDC) elnevezéssel indult a 
választásokon. Az összes centrista kereszténydemokrata erő gyűjtőpártjaként lépett föl, 
s kétfrontos harcot hirdetett a két nagy pártszövetségbe tömörült baloldal és jobboldal 
(„Veltrusconi”) ellen. 

A két szélsőjobboldali párt – a Jobboldal mozgalom (La Destra) és a Háromszínű 
Láng Szociális Mozgalom (Movimento Sociale Fiamma Tricolore) –, szembeszállva 
Berlusconinak és Fininek az egész jobboldalt egyetlen nagy pártba tömörítő törekvésével, 
úgy döntött, hogy egy külön listán együtt indulnak, és közösen támogatják a Jobboldal 
által állított miniszterelnök-jelöltet.

Egyes jobbközép személyiségek, mint Giuliano Ferrara egyetlen programponttal 
(Azonnali moratóriumot az abortusz-törvényre! – „Aborto? No, grazie.”), „egyszemélyes 
pártként” indultak a választásokon.

a választási PRogRamok

Az olasz választási törvény előírja, hogy az induló pártoknak a szimbólumaik re-
gisztrációjával együtt be kell mutatniuk a választási programjukat is. Így el is 
készült valamennyi március 10-ig. Macchiavelli hazájában a pártprogramok fo-

galmazói és megrendelőik tudják, hogy azok mindenek előtt arra valók, hogy minél több 
szavazatot hozzanak, s nem valamiféle kötelezvények a jövendő kormány számára.

A 2008. évi programokat a 2006-osokkal összevetve a rövidségük a legfeltűnőbb: 
egyetlen párté sem részletes. További jellegzetesség, hogy szinte valamennyi több pont-
ban is hasonló. Így például szinte minden párt szükségesnek tartja, hogy több pénz jusson 
az oktatásra és a tudományos kutatásra. Mindegyik sürgeti és ígéri a kisebb állam- és 
közigazgatási apparátust, a hatékonyabb igazgatást, a politikára fordított pénzek csök-
kentését, a gyorsabb és hathatósabb igazságszolgáltatást, a lakosság számára a jobb köz-
biztonságot. Nagyobb különbségek, sőt szembenálló álláspontok mutatkoznak ellenben a 
gazdaságra vonatkozó pontoknál (egyes pártok államosításokat követelnek, míg mások a 
teljes privatizációt) vagy az ún. erkölcsi szempontból érzékeny témáknál. Szintén jelleg-
zetes különbségek látszanak a környezetvédelmi programpontokban és az energiapoliti-
kára vonatkozó elképzelésekben.

A választási küzdelemben – a programoktól függetlenül – időközben felmerültek aktu-
ális kérdések is, amelyek jelentős visszhangot keltettek, például a nápolyi szemétbotrány 
vagy az Alitalia-ügy stb.

A Szabadság Népe 2008. február 29-én hirdetett programot „Olaszország, állj fel!” 
jelszóval és hét fő pontba szedett „misszióval”: 1. a fejlődés beindítása, 2. a család tá-
mogatása, 3. nagyobb igazság és biztonság, 4. a polgárok szolgálata, 5. Dél-Olaszország 
fejlesztése, 6. föderalizmus, 7. rendkívüli intézkedési terv a közpénzekről. A program és 
annak kifejtése a választási kampányban a korábbi programhoz képest lényegében nem 
sorakoztatott fel új elemeket. A Szabadság Népe eszmei szempontból továbbra is a ke-
reszténydemokrata és a liberális elvekre hivatkozik, a katolikus egyház hagyományos 
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alapvető szociális tanításait összekapcsolja a liberalizmussal. A modern társadalomban 
is kiáll a család szerepe, a magánkezdeményezés fontossága, a gazdaság liberalizálása és 
a privatizáció mellett, hirdeti a kis- és középvállalatok támogatásának szükségességét, a 
legsürgetőbb feladatok közé sorolja az egyén mindennapi biztonságának megerősítését, 
az illegális bevándorlás elleni küzdelmet; hangsúlyozza a nemzeti identitás fontosságát és 
megerősítésének követelményét. Olcsó politikát, kormányt és közigazgatást ígér. Jelentős 
változtatásokat tart sürgősnek az alkotmányon, hogy Olaszország lényegében föderalista, 
elnöki rendszerű köztársasággá alakulhasson át.

Az Északi Liga az 1996-ban meghirdetett szecesszió (Padania függetlensége) prog-
ramját elhagyva, immár a föderális állam megvalósítását tekinti elsődleges céljának. 
Közvetlen megoldandó feladatként tekint a fiskális föderalizmus bevezetésére, és sürgeti 
újabb állami funkciók átruházását a régiókra. Sokkal szigorúbb törvényeket és intézke-
déseket követel a bevándorlók, az illegálisan Olaszországban tartózkodók ellen. Politikai, 
biztonsági és kulturális szempontból az iszlám fundamentalizmust tartja főellenségnek. 
Az Északi Liga euroszkeptikus párt; határozottan ellenzi Törökország EU-tagságát.

A Demokrata Párt megalakulásakor – mintegy jelezve az új párt stílusát és eszme-
iségét – átvette az amerikai Demokrata Párt „I care” (Törődöm veletek) angol nyelvű 
választási jelszavát, majd Barack Obama „Yes, we can” (Igen, tudjuk) szlogenjét is. (Az 
utóbbit már olasz fordításban – így sem hozott sikert.) A párt más tekintetben is hangsú-
lyozta példaképének követését. Világossá tette, hogy nem szocialista vagy szociáldemok-
rata párt, hogy nem csak a hagyományos baloldalhoz kíván szólni. Mit ígért a Demokrata 
Párt? Kisebb kormányzatot (csak 25 minisztériumot), olcsóbb államot, adócsökkentést 
(2009-től évente a GDP egy százalékával), az államadósság csökkentését (2013-ra a GDP 
90 százalékára), infrastrukturális beruházásokat, valamint sok szociális támogatást, első-
sorban a nőknek és a fiataloknak.

A PD-vel pártszövetséget kötött Értékek Olaszországa szervezeti szabályzatában ezt 
olvashatjuk a párt eszmeiségéről és céljairól: „Az Értékek Olaszországa integrálni akarja 
a szabadság, az egyenlőség, a törvényesség és a jogállamiság tradicionális értékeit korunk 
új értékeivel: az értékek egyenlőségének elvével, a fenntartható fejlődésre törekvéssel, az 
önkormányzatisággal, a szolidaritással és a szubszidiaritással, a felelősséggel, a kezdemé-
nyezőképességre törekvés kibontakoztatásával, a részvétellel és az europeizmussal.”

A 2008-as olasz programok és a választási küzdelem fontos vonása volt, hogy a pártok 
nem beszéltek részletesen a legsúlyosabb problémákról. Így az államadósságról, amely 
a GDP 105 százaléka körül ingadozik, vagy arról, hogy csupán a kamatok 70 milliárd 
eurójába kerülnek az olasz adófizetőknek. (Mint ismeretes, korábban Belgium volt az 
Európai Unió legeladósodottabb országa, az elmúlt évtizedben azonban Olaszország át-
vette a helyét.) Mit gondolnak erről a pártok, mit akarnak tenni a változtatás érdekében? 
Lényegében válasz nélkül maradt a kérdés. Nem beszéltek a maffiáról, a camorráról és 
a ’ndranghetáról sem; programjában egyik párt sem kötelezte el magát „a maffia elleni 
harcra”. Pedig mindenki tudja, hogy a szicíliai „tiszteletre méltó társaság” és campaniai 
valamint calabriai társai évente mintegy 90 milliárd eurót zsebelnek be, természetesen 
adómentesen. Szintén hallgattak a pártok arról, hogy mit akarnak tenni annak érdekében, 
hogy ne növekedjen az ország leszakadása versenytársaitól, például az infrastruktúrák 
tekintetében (a gyorsvasutak hiánya stb.), de arról is, hogy mit is javasolnak a rohamosan 
növekvő energiaellátási gondok megoldására.

           MKI-tanulmányok 10

Horváth Jenő                      Lanyha küzdelem, átütő győzelem



A választási küzdelem további jellegzetessége volt, hogy alig szólt a külpolitikáról. 
Tudjuk, hogy jó ideje így van ez; azt is, hogy magyarázható ez azzal az olasz sajátosság-
gal, hogy a kormányváltások Itáliában nem jelentenek fordulatot a külpolitikában, hogy 
ott lényegében a folytonosság érvényesül, amióta kialakult az olasz külpolitika két alap-
pillére: az atlanti orientáció és az európai integráció iránti elkötelezettség. Mégis feltűnő, 
hogy milyen csend volt például az Európa-politikát illetően. Holott mindenki számára jól 
látható az ország súlyvesztése az EU-ban. Formálisan Olaszország nagyjából egyenrangú 
ugyan Németországgal, az Egyesült Királysággal, Franciaországgal, vagyis egy „a négy 
nagy” közül, az utóbbi években azonban szemlátomást alig számít közéjük, sok fontos 
megbeszélésre, előzetes egyeztetésre meg sem hívják.

Kissé visszatekintve elmondható, hogy az 1996 és 2001 közötti középbal kormányok 
koncepciózus Európa-politikát vittek, legfontosabb külpolitikai céljaik közé sorolták az 
ország nemzetközi reputációjának visszaállítását, Olaszországot bevitték az EMU-ba, 
Prodi pedig 1999 és 2004 között az Európai Bizottság elnöke volt. A második és harma-
dik Berlusconi-kormányt (2001–2006) bizalmatlansággal fogadták az EU-ban, az olasz 
külpolitika Európa-pillérét illetően nem volt egyértelmű az elkötelezettsége. A kormá-
nyon belül Bossi és Rocco Buttiglione Európa-ügyi miniszter nyíltan az Európa-ellenes 
szárnyat képviselte. Berlusconi maga is a korábbi föderatív Európa helyett a „nemzetálla-
mok Európája” mellett foglalt állást, a Nemzeti Szövetség is a „nemzetit” hangsúlyozta a 
„nemzetek fölöttiséggel” szemben. A 2006-os választások után a kormányhoz visszatért 
Prodi nem tudott igazán fordulatot hozni Olaszország szerepvesztésének folyamatában. 
Mindezek ellenére a 2008-as pártprogramokban és a választási küzdelemben általános-
ságokon kívül alig lehetett valamit hallani arról, hogy mit kellene tenni a fentebb jelzett 
helyzet megváltozása érdekében.

A választási eredmények

A szenátusi és képviselőházi listákon
az összes választókörzetben elnyert mandátumok száma

Koalíciók Pártok A képviselőházban A szenátusban
Szabadság Népe–Északi 
Liga–Autonómia 
Mozgalom (PdL–LN–
MpA)

Szabadság Népe 276 146
Északi Liga   60   26
Autonómia Mozgalom     8     2
A koalíció összesen 344 174

Demokrata Párt–
Értékek Olaszországa 
(PD–IdV)

Demokrata Párt 217 118
Értékek Olaszországa   29   14
Dél-tiroli Néppárt -     2
Autonómia, Szabadság, 
Demokrácia     1     0

A koalíció összesen 247 134
Centrum Unió   36     3
Dél-tiroli Néppárt     2     2
Külföldön élő olaszok 
mozgalma     1     1

Vallée d’Aoste     0     1
Összesen 630 315
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1. A választásokon egyértelművé vált, hogy ma Olaszországban a Szabadság Népe 
a legnagyobb politikai erő, amelynek a törvényhozás mindkét házában stabil többsége 
alakult ki.

2. A győztes jobbközép térfélen nagy meglepetést keltett az Északi Liga sikere. A pártra 
leadott szavazatok országos szinten is szinte megduplázódtak, noha csak az észak- és 
közép-olaszországi választási körzetekben állított jelölteket. A párt Felső-Olaszország 
fő politikai erői közé emelkedett. Még a hagyományosan a munkás baloldalra szavazó 
körzetekben is teret nyert.

3. A baloldali párt igen sok szavazattal, de jelentős különbséggel végzett a második 
helyen.

4. Az Olasz Köztársaság történetében először szorultak ki a parlamentből olyan 
történelmi pártok, amelyek nem csak a köztársaság immár félévszázados története 
alatt, hanem – a fasiszta diktatúra évtizedeit leszámítva – több mint egy évszázadon át 
minden törvényhozási ciklusban jelen voltak a parlamentben: vagyis a kommunista, 
szocialista, szociáldemokrata, liberális, republikánus jelzőt az elnevezésükben is 
viselő pártok. A választási küszöböt nem sikerült átlépnie sem a Szivárvány–Baloldal, 
sem a Jobboldal pártszövetségnek. A szóban forgó pártok 2006-ban együttesen még 
a szavazatok mintegy tíz százalékát gyűjtötték össze. E pártok kiszorulásával igen 
nagymértékben csökkent az olasz pártrendszer fragmentáltsága, immár csak négy, illetve 
hat párt maradt a parlament két házában.

5. A választási eredmények a két nagy pártszövetség befolyásának növekedését, 
az olasz pártrendszer további kétpólusosságának erősödését hozták. (Ennek részben 
ellentmond ugyan a Centrum Unió talpon maradása, azonban a párt további sorsa ma 
még nehezen kiszámítható.)

miéRt győzött beRlusconi?

A válasz hosszabb elemzést igényelne, és egyébként is ma még aligha lehet végle-
ges és teljes magyarázatot adni a kérdésre. Az előzőkben bemutatott állapotokon 
és folyamatokon túl két okot mégis érdemesnek látszik kiemelni. Az egyik akár a 

választási eredményekből is kiolvasható és igencsak közhelyszerűen hangzik: az olaszok 
többsége számára a jobbközép pártszövetség jelent meg hitelesebb, kormányzóképesebb 
erőként, a Szabadság Népét és az Északi Ligát látták olyan erőnek, amelynek kormány-
zása nagyobb esélyt ad gondjaik megoldására és várakozásaik teljesítésére. Másodszor, a 
Szabadság Népe vezette koalíció azért győzött, mert jól érzékelte, hogy az olaszok széles 
körében – a társadalom több, egymástól eléggé különböző helyzetű rétegében és cso-
portjában – megerősödött a szorongás, az aggódás, sőt a félelem is. E tömegek ugyanis 
közvetlenül veszélyeztetve látták a szociális helyzetüket, státusukat, a megszokott élet-
feltételeiket, a mindennapi biztonságukat is. Ma, úgy látszik, hogy a korábban nem 
tapasztalt mértékben individuális, atomizált modern olasz társadalomban nagyon sokan 
keresnek védelmet a – például a mindennapi élet rendjét, a közbiztonságot nyújtó, vagy a 
bevándorló tömegeket megregulázó – „erősebb államban”. A Szabadság Népe, de főként 
az Északi Liga jól igazodott ehhez a hangulat- és érzelemváltáshoz, miközben a balközép 
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erők a korábbi, mára kiüresedni látszó értékeket hangoztatták. Nem érzékelték, hogy a 
szegényebb tömegek és az alsó középosztály szemében ezek az értékek mind kevesebbet 
érnek, sőt, egy részük kezd ellenszenvessé válni. Az olyan neoliberális értékekről van 
szó, mint a „vállalkozás szabadsága”, a piaci mechanizmusok akadálytalan érvényesülé-
sének biztosítása, a globalizáció, a kisebbségi törekvések és az egyéniség lehetőségeinek 
korlátlan biztosítása, általában a „minél kisebb állam”. Vagyis, a balközép – szervezeti 
megújulása ellenére – a „régi” folytatásaként jelent meg, Berlusconinak pedig megint 
sikerült elhitetnie az olaszok többségével, hogy változást hoz.

a kiláTásokról

Sikerül-e változtatnia? Jóslás lenne akár igent, akár nemet mondani. Az biztos, 
hogy a választások után megalakuló negyedik Berlusconi-kormány a korábbinál 
nagyobb parlamenti többségre támaszkodhat, amely nemcsak a kényelmesebb, de 

a hatékonyabb kormányzást is lehetővé teszi. Miért is ne történhetne meg a lehetőséggel 
való élés, az olyannyira sürgető változtatások elkezdése, egy új modernizációs szakasz 
elindítása? Annál is inkább megtörténhet, mert a legyőzött vetélytársak, a balközép erők 
vezetői, amint ismertté váltak a választási eredmények, a győztesnek kijáró, kötelező gra-
tulációkon túlmenően arról is biztosították Berlusconit, hogy vállalják a parlamentben a 
konstruktív ellenzék szerepét.
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az északi liga váRatlan sikeRe:
a regionalizmus és a fiskális föderalizmus kérdésének

felerősödése Olaszországban1

Il Senatùr: Umberto Bossi

A 2008-as olasz választások legnagyobb meglepetése az elsősorban regionális ér-
dekeket képviselő Északi Liga (Lega Nord) választási eredménye volt, hiszen 
az – előrejelzésekkel ellentétben – megduplázta szavazóbázisát: 8 százalékot 

meghaladó támogatottságával a szenátusban 26, a képviselőházban pedig 60 helyet ka-
pott. Jelentős előretörést mutat, hogy az áprilisi választásokon csupán Lombardiában kb. 
1,3 millióan, míg két évvel korábban országos szinten összesen 1,7 millióan szavaztak a 
kb. 150 ezer tagot számláló pártra. Társadalmi támogatottságának folyamatos növekedé-
sére utal, hogy a párt hivatalos rádióállomásának (Radio Padana Libera) hallgatottsága az 
elmúlt három évben megduplázódott.2

Képviselőházi helyek

1 A tanulmány a Magyar Tudományos Akadémia Bolyai János kutatási ösztöndíjának keretében készült.
2 Jacopo Tondelli – Alessandro Trocino: „La nuova Lega: operai e impiegati. Scelta da operai e impiegati”. 

Corriere della Sera, http://www.corriere.it/politica/08_aprile_16/la_nuova_lega_operai_e_
impiegati_3cc293e8-0b77-11dd-98e1-00144f486ba6.shtml, 16 aprile 2008.
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az elmúlt 20 év

A párt története Veneto tartományba vezethető vissza. Az Északi Liga és egyben a 
ligák ősének az etno-regionális indíttatású Venetói Liga tekinthető. A párt első je-
lentős sikerét az 1983-as választásokon érte el, amikor a tartományban a szavazók 

4,3 százaléka adta le rá a voksát. A nyolcvanas évek második felében a ligák súlypontja 
azonban Lombardiába helyeződött át, és vezetőjük, Umberto Bossi 1987-ben szenátorként 
a parlamentbe is bekerült. Bossi, aki felismerte az etno-regionalizmus korlátait, a nyelvi, 
kulturális közösség helyébe a gazdasági, társadalmi érdekközösség állításával a tartomá-
nyi ligák szövetségeként létrehozta az Északi Ligát (1990). Az új párt hivatkozási bázisa 
már nem egy-egy tartomány, hanem az országos szintű politizálást is lehetővé tevő Észak 
lett. Első komoly sikerét az 1992-es országgyűlési választásokon érte el: az ország negye-
dik pártjaként a szavazók 8,6 százaléka támogatta. Választási sikeréhez nagymértékben 
hozzájárult a keleti blokk összeomlása. A megváltozott nemzetközi környezetnek köszön-
hetően már nem volt szükség a Kereszténydemokrata Párt kormányzására. Az ezzel egy 
időben folyó korrupciós botrányok (Tiszta Kezek mozgalom) következtében a hagyomá-
nyos pártok többsége válságba került. A politikai űrt a Liga sikeresen tudta betölteni. Az 
elmélyülő politikai válság következményeként 1994-ben előrehozott választásokat tartot-
tak, amelyet a politikában szintén homo novusként ismert Silvio Berlusconi által vezetett 
jobbközép koalíció nyert meg. A koalícióban résztvevő pártok közötti ellentétek miatt az 
első Berlusconi-kormány csupán rövid ideig kormányozhatott. Bossi 1994 decemberé-
ben csatlakozott a középbal pártok által benyújtott bizalmatlansági indítványhoz, és ezzel 
hozzájárult a kormány megbuktatásához.

A kormánybukást követően a Liga politikai értelemben elszigetelődött; már nem elége-
dett meg az ország föderális átalakításával, hanem Padánia elszakadását tűzte ki céljául. 
Politikai célja és stílusa is radikalizálódott. Az 1996-os választások kampányában mind-
két pártszövetséggel (Roma Polo, Roma Ulivo) szembe helyezkedett, de Berlusconit még 
jobban támadta: arcorei maffiózónak nevezte, Goebbelshez hasonlította, és azt állította 
róla, hogy összeférhetetlen a demokráciával. Bossi ezekkel a támadásokkal akarta vissza-
hódítani korábbi szavazóit. Az 1996-os előrehozott országgyűlési választásokon a Liga 
végül nem várt sikert ért el, a szavazók 10,1 százaléka voksolt a pártra. Sikerének lehetsé-
ges oka, hogy a többi párttól elhatárolódva, a regionális-föderális kérdéskörre, illetve az 
északi kérdésre helyezte a hangsúlyt.

Az országos szintű politizálás igénye és az 1993-as választási törvény azonban szüksé-
gessé tette az egyik választási szövetséghez való csatlakozást. Politikai céljainak radikali-
zálódását mutatja, hogy egyre hangosabban emelte fel hangját a bevándorlással, a brüsz-
szeli technokráciával és a globalizáció káros hatásaival szemben. Új politikai céljai miatt 
az 1999-es európai választásokon felére csökkent szavazói bázisa. Ezt követően Bossi úgy 
döntött, hogy céljai megvalósítása érdekében mégis szövetséget köt Berlusconival.3 A két 
párt közötti új Bossi–Berlusconi-összefogás ismét lehetőséget kínált az északi kérdéssel 
kapcsolatos problémák megoldására.

3 Roberto Biorcio: „Bossi–Berlusconi. La nuova alleanza”. Il Mulino, Vol. 50. No. 2 (2000). 260–261. o.
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Bossi is úgy látta, hogy ha a koalíció a 2001-es választásokat követően hatalomra ke-
rül, eredményesebben tudja képviselni az északi területek érdekeit. Ebben segítette, hogy 
a két pártnak e téren hasonlóak voltak a céljai: a tartományelnöki tisztség megerősítése, a 
gazdaságban az állam szerepének csökkentése, a tartományi feladatok, hatáskörök kiszé-
lesítése. Minthogy a 2001-es választásokon éppen elérte a 4 százalékos bejutási küszöböt, 
részt vehetett a második Berlusconi-kormányban, amelyben Umberto Bossi a reformokért 
felelős tárca nélküli miniszteri posztot kapta. Célját, azaz az angol mintájú devolúció 
létrehozását azonban nem tudta megvalósítani, így 2008-as választási kampányának leg-
fontosabb üzenete ismét a föderalizmus kérdése volt.

a siker okai

Az Északi Liga felemelkedését és sikerét számos tényező segítette elő. Mindenekelőtt 
meg kell említeni a központi állam működésével szembeni elégedetlenség kö-
vetkeztében megerősödő regionalizmust, az autonómiatörekvéseket. Mindez 

kiegészült az Észak és Dél közötti ellentét, a Dél-ellenesség, a rasszizmus és az into-
lerancia erősödésével. A hagyományos pártokkal szembeni elégedetlenséget fokozta az 
ún. Első Köztársaság egyre mélyülő válsága (partitokrácia, a tökéletlen kétpártrendszer, 
a pentapartito korszak, majd a Tiszta Kezek mozgalom stb.) a nyolcvanas évek második 
felétől. A politikai rendszer merevségéből fakadóan a hagyományos pártok belülről, ön-
maguk által nem voltak képesek megújulni.

Ezt a folyamatot erősítette az ún. „északi kérdés” megjelenése. A világgazdasági vál-
tozások következtében az északi metropoliszok és a nagyipar válsága elmélyült. Ezzel 
egy időben azonban nyilvánvalóvá vált, hogy – a kétpólusú Olaszországgal szemben – az 
elsősorban kis- és közepes vállalkozásokra épülő, harmadik típusú fejlődési folyamat ját-
szódott le Északkelet- és Közép-Itáliában, amelyet a modell sajátosságai miatt Harmadik 
Itáliának nevezünk. A helyi gazdaság e területekre jellemző rohamos fejlődése, növeke-
dése a 70-es, 80-as években csak növelte a felemelkedő rétegek frusztrációját, amely ab-
ból fakadt, hogy gazdasági súlyukkal nem állt arányban politikai képviseletük. Az Északi 
Liga elsősorban az északi területek kereszténydemokrata támogatottságú, kisebb városai-
ban tudott jelentős szavazóbázisra szert tenni a kilencvenes években.

A gazdasági szereplők és a társadalom elégedetlensége miatt a „déli kérdés” mintájá-
ra megszületett az „északi kérdés”, amely azonban nem a déli területeket sújtó társadalmi 
problémákon alapult. Ezt a problémakört az 1980-as évek gazdasági, politikai folyamatai 
keltették életre. Minthogy ebben az időszakban is jelentős állami forrásokat csoportosítottak 
át a déli területek felzárkóztatása érdekében, ez nagymértékben megnövelte a költségveté-
si kiadásokat, és – részben ennek is köszönhetően – nőtt az államadósság. A problémák 
enyhítése érdekében az állam – újabb adópolitikájával – igyekezett minél több bevételre 
szert tenni az adózók rovására. Azaz az elégedetlenség elsősorban a források egyenlőtlen 
elosztása ellen irányult.4

4 Uo., 260. o.
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Az északi kérdés tehát együttesen jelentette a helyi közigazgatással, az állammal, a 
hagyományos pártokkal és az olasz állam gazdasági szerepvállalásával szemben meglévő 
általános elégedetlenséget, a globalizáció és a nemzetközi gazdasági problémák követ-
keztében – a társadalom széles rétegeiben – tapasztalható feszültségeket. A gazdasági 
növekedés lassulása és a közösségen kívülről bevándorlók számának emelkedése tovább 
növelte a társadalmi problémákat. Ezek, különböző mértékben ugyan, de az egész északi 
területet érintették. Az itt élők már nem szívesen áldoztak a déli területek felzárkóztatásá-
ra.5 A helyi vállalkozásokra nehezedő költségvetési nyomást enyhíteni akarták. Liberális 
gazdaságpolitikájuk tehát elsősorban bürokrácia- és államellenességükből fakadt: meg kí-
vánták szüntetni a helyi gazdaságra nehezedő állami beavatkozást. A Liga által képviselt 
pénzügyi föderalizmus alapja, hogy minden tartomány csak annyit költhessen, amennyit 
megtermelt. Pénzügyi autonómiát követeltek a tartományi szint számára.6

Az Északi Liga sikerét tehát elsősorban az segítette elő, hogy a hagyományos pártok 
a nyolcvanas évek végének egyre feszülő problémáira nem voltak képesek megfelelő vá-
laszokat adni, illetve a Liga olyan problémákat hozott a felszínre, amelyekre a hagyomá-
nyos politikai elit nem tudott – vagy sok esetben nem kívánt – reagálni.

mikRonacionalizmus

A kétpólusú nemzetközi rendszer felbomlását követően Európa mind keleti, mind 
nyugati felén, különböző mértékben és formában, de újból felszínre törtek a hi-
degháborús időszak alatt befagyasztott, ám teljesen vissza soha sem szorított 

nacionalista, idegengyűlölő törekvések. Kétségkívül az 1990-es években megerősödött 
idegengyűlölő, gazdaságpolitikai szempontból egoista, nacionalista/mikronacionalista 
mozgalmak sorába tartozik az Északi Liga is. A mikronacionalista pártok összes sa-
játosságát magán viseli: elit-, állam- és bürokráciaellenes, támadja a hagyományos 
pártokat, kirekesztő és idegengyűlölő, egyszerre befelé forduló és integrációellenes. Az 
etnoföderális, populáris párt gazdaságpolitikáját a liberalizmus jellemzi, vezetője a párt 
támogatói szempontjából karizmatikus Umberto Bossi.

Nacionalizmusa azonban rendkívül sajátos, hiszen az általa megjelölt terület, azaz 
Padánia nem tekinthető a déli országrésztől sem történelmi vagy kulturális, sem pedig 
nyelvi szempontból markánsan elválasztható, homogén egységnek. Ezt a Liga vezetői is 
látták, ezért egyfajta padán „nemzetek fölötti nemzetről” beszéltek, és igyekeztek elhitet-
ni, hogy területi egységükben és azonos gazdasági érdekeikben rejlik valós közösségük 
alapja.

5 Ilvo Diamanti: „La Lega. Geografia, storia, e sociologia di un nuovo soggetto politico”. Il Mulino, Vol. 
50. No. 2. (2000). 58. o.

6 C. Lottieri: „Neofederalismo e »piccole patrie«: per superare lo stato moderno”. Quaderni Padani, 
Vol. 2. No. 7. (1996). 13. o. Bruno luveRá: „La politica estera della Lega”. Limes, No. 2. (1997). 87–96. 
o., „Intervento del Segretario Federale on. Umberto Bossi, Seduta del 21 dicembre 1994. sfiducia 
al governo Silvio Berlusconi”, www.leganord.org/a_2_discorsi_21_12_94.htm. Letöltés ideje: 2001. 
május. 15.
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Az Északi Liga közel két évtized alatt egy rendkívül sajátos fejlődési folyamatot járt 
be. Ez idő alatt egyre inkább kibővült az a területi egység, amely a párt politikai prog-
ramjának hivatkozási bázisát jelentette. Kezdetben egy tartomány (Lombardia), majd egy 
makrorégió (Padánia) érdekeit képviselte. Napjainkban – miközben megmaradt az eredeti 
hivatkozási pont is, azaz Padánia – egyre inkább igyekszik az egész nemzet „érdeké-
ben” politizálni. Az 1990-es évek elején a Lombard Liga, majd a részben belőle kinövő 
Északi Liga és elsősorban annak vezetője, Umberto Bossi kezdett a legradikálisabban 
viszonyulni a regionális kérdéskörhöz.7 Az évek során saját intoleráns megközelítése is 
fokozatosan radikalizálódott – kezdetben tartományi szintű autonómiáról, föderációról, 
majd konföderációról, azt követően pedig függetlenségről, tehát nyíltan elszakadásról, 
azaz szecesszióról beszélt.8 Amikor a 2001-es választások után ismét kormányra került, 
Bossi álláspontja is mérséklődött. Napjainkban az angol mintájú devolúció bevezetését 
tartja fontosnak. Ez elsősorban azt jelenti, hogy bizonyos fontos területeken (oktatás-, 
egészségügy és a helyi rendőrség terén) a tartományoknak kizárólagos jogalkotói hatás-
kört akar biztosítani.

A 2000-es évek elején úgy tűnt, hogy az olaszországi mikronacionalizmus visszaszo-
rulóban volt, az országnak az Európai Monetáris Unióhoz történő csatlakozását követő-
en az Északi Liga társadalmi támogatottságának radikális csökkenése volt tapasztalható: 
2001-ben és 2006-ban is rendkívül alacsony arányban szavaztak rá. Ezt a választói 
attitűdváltozást a Liga politikusai is érzékelték, és egyre inkább a teljes nemzet „érde-
keit” kezdték képviselni: Bossi felszólalt az integrációs folyamat elmélyítésével szem-
ben, támadta a brüsszeli bürokráciát, bírálta a bevándorlással szemben folytatott puha 
politikát, nem támogatta Törökország uniós csatlakozását, illetve – az olasz pártok közül 
egyedül – az euró bevezetése ellen szavazott. A Liga által is képviselt etnonacionalizmus 
komoly kihívást jelent az integráció elmélyítése szempontjából, mivel inkább a „Régiók 
Európája” elnevezésű, a szubnacionális területi egységek konföderációjának homályos 
koncepciója állt politikai célkitűzéseik közt. Az integráció mélyítésével szemben megmu-
tatkozó euroszkepticizmusára utal, hogy politikusai napjainkban is fontosnak tartják az 
uniós alkotmány helyébe lépő lisszaboni szerződés népszavazás útján történő megerősí-
tését vagy esetleges elvetését.

Mindez tehát azt mutatja, hogy az Északi Liga egyszerre kíván mikronacionalista és 
nacionalista pártként politizálni, vállalva annak veszélyét, hogy ezek a választói igények 
esetenként ellentmondhatnak egymásnak. A 2008-as választások meglepetése tehát ép-
pen az volt, hogy a politológusok által kifulladónak tekintett párt megduplázta szavazata-
it. Annak ellenére, hogy a Szabadság Népe jobbközép pártszövetség a Liga által képviselt 
legtöbb reformtörekvést a zászlajára tűzte, ismét kisajátíthatta a „reformpárt” címet; így 
napjainkban is a nemzeti szintű politizáláson keresztül kívánják a nemzetállami szint 
alatti régió érdekeit képviselni. Mindennek ellenére továbbra is olyan regionális párt ma-
radt, amelyik csak nehezen vagy egyáltalán nem sorolható be a hagyományos jobb–bal 

7 „Discorso di Umberto Bossi del 17 luglio 1996 alla Camera dei Deputati”, www.leganord.org/a_2_
discorsi_17_07_96.html. Letöltés ideje: 2001. május. 15.

8 Az autonómiával és a föderalizmussal kapcsolatos célokról beszélt: „Discorso di apertura del 
Congresso della Lega Lombarda on. Umberto Bossi. Pieve Emanuele 8. 9. 10. febbrario 1989”, www.
leganord.org/a_2_discorsi_08_09_10_89.htm. Letöltés ideje: 2001. május. 15.



2008. május 20.           19

Molnár Anna                      Lanyha küzdelem, átütő győzelem

felosztásba, azonban territoriális (padán) érdekeket képviselve a társadalom széles réte-
geit képes megszólítani.

Padánia

Forrás: www.leganord.org.

Olaszország Padánia
Szenátus 13,53% 8,06%
Képviselőház 14,38% 8,30%

Forrás: www.leganord.org

Az Északi Liga 2008-as választási kampányának középpontjában ismét a szokásos 
szlogenek kerültek: „Minél távolabb Rómától, annál közelebb hozzád!”, „Ébredj, Padán! 
Az Északi Ligával a tolvaj Róma ellen!”, „Elég az adókból, elég Rómából!” „Ők már el-
szenvedték a bevándorlást, ma rezervátumokban élnek!”

Radikális politikai céljainak köszönhetően az Északi Liga megduplázta szavazói támo-
gatottságát. A 2006-os választásokon a 2008-as szavazóinak csupán 43,3%-a voksolt rá, a 
többiek más pártokra adták le szavazatukat. 27,5 százalékuk a jobbközép, 20,4 százalékuk 
a balközép pártokra, 8,7% pedig a szélsőbalra szavazott. Szavazóbázisának növekedése 
mutatja, hogy a Liga a középrétegek körében is jelentős mértékben megerősödött.9

Az LN szavazói 100,0%
Akik rá szavaztak 2006-ban is   43,3%
PdL-re 2006-ban (FI, AN)   27,5%
Ulivo, Rosa nel Pugno, socialisti   20,4%
Sinistra Arcobaleneo (Rifondazione Comunista, Comunisti italiani, Verdi)     8,7%

9 „Studio del Censis: ecco perché ha vinto il centrodestra”. Il Giornale.it, http://www.ilgiornale.it/a.
pic1?ID=256887, 23 aprile 2008.
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A baloldal szimbolikus városában, Bolognában is kétszer annyian szavaztak rá, mint 
a korábbi választáson. Mindez jól mutatja, hogy jelentős mértékben tudott szavazatokat 
elvonni a baloldali pártoktól is, mint például a választások egyik legnagyobb vesztesétől, 
a szélsőbal pártkoalíciótól (Sinistra Arcobaleneo), amelyik a parlamenti bejutási küszöböt 
sem tudta elérni. A korábban baloldali pártokra szavazó alkalmazotti rétegek számára 
elsősorban a munkahelyek védelmét jelenti az Északi Liga politikája.

Választási sikerének köszönhetően az Olaszország harmadik legnagyobb pártjává elő-
relépő Északi Liga a III. Berlusconi-kormányban politikai súlyának megfelelően minisz-
teri és tárca nélküli miniszteri posztokat tudhat magáénak: Umberto Bossi a föderális re-
formért, Roberto Calderoli a jogi egyszerűsítésért felelős tárca nélküli miniszter, Roberto 
Maroni a belügyminiszter, Zaia Luca pedig az erdészeti és mezőgazdasági politikáért 
felelős miniszteri tisztséget tölti be.

Ígéretek képekben

Forrás: Az Északi Liga honlapja, www.leganord.org

a födeRalizmus kéRdése

Napjainkra már bizonyosan látszik, hogy Olaszország széthullása a közeljövőben 
nem következik be. Erősebbek az országon belüli összetartó erők a szétfeszí-
tőknél. Így az Északi Liga – belső korlátaiból adódóan és az Olaszországban 

végbement közigazgatási, politikai és gazdasági reformoknak köszönhetően – nem lesz 
képes most már a távoli célját, az északi régió elszakadását megvalósítani. Ennek egyik 
oka, hogy nem sikerült elérnie, hogy az északiakban egyfajta egységes padán „nemzet-
tudat” alakuljon ki.

A Lombard Liga 1990-es politikai programjában az ország föderalista átalakításának 
célkitűzése szerepelt. Lombardia saját irányítását akarták elérni: a tartományi alapon 
működő nyugdíjrendszer kiépítését; minden tartomány számára egységes adóztatás 
bevezetését; a lombardok elsőbbségét a munkavállalásban, a lakhatási jogban és a 
pénzügyi támogatások odaítélésekor; a közigazgatás és az oktatás tartományi szintű 
irányítását, illetve az adóztatás lombard ellenőrzését. A kilencvenes években az általuk 
felvetett föderalizmus legjelentősebb képviselője Gianfranco Miglio milánói professzor 
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volt, aki legalább harminc éve foglalkozott Olaszország föderális átalakításának 
lehetőségével. A Liga politikusai elsősorban az ő elméletére támaszkodtak.10

A kilencvenes évek elején az Északi Liga társadalmi támogatottsága azonban még 
jelentős mértékben növekedett, így az általa képviselt elszakadási törekvések némi nyug-
talanságot okoztak az évtized közepétől kormányzó balközép koalíció politikusai köré-
ben. A Ligára leadott szavazatok növekedésével is kifejezett össztársadalmi szintű elé-
gedetlenség rákényszerítette őket a tartományi rendszert is érintő közigazgatási reform 
megkezdésére. E folyamat legjelentősebb eredménye az olasz alkotmány tartományokkal 
foglalkozó V. fejezetének módosítása volt. A 2001-es alkotmányreform következtében az 
alkotmány 119. cikke kimondja, hogy a községek, a megyék, a metropoliszok és a tarto-
mányok a bevételek és a kiadások terén finanszírozási autonómiát élveznek. Saját forrá-
sokkal rendelkeznek, helyi adót vethetnek ki. A tartományok közötti szolidaritást egy ún. 
kiegyenlítő alap ( fondo perequativo) hivatott biztosítani. A pénzügyi autonómia (és több 
más reform) azonban mindeddig nem valósult meg, így az Északi Liga 2008-as válasz-
tási ígérete éppen az volt, hogy a padán régiók a saját területükről származó adóbevétel 
90%-a felett rendelkezzenek, kampányának legfontosabb eleme pedig az ország föderális 
átalakításának kérdése volt.11

A fiskális föderalizmus bevezetését a Popolo della Libertà (Szabadság Népe) is 
támogatta, de pontos számokat nem rendelt hozzá. Inkább a szolidáris föderalizmus 
vagy a kompenzáló pénzügyi rendszer (federalismo solidale, fiscalità compensativa) 
homályos programját emlegették. Az Északi Liga jelentős társadalmi támogatottságának 
köszönhetően mégis először fordulhat elő, hogy ebben a kormányzati ciklusban a kérdéssel 
kapcsolatban valódi politikai reformok és döntések születhetnek. Ez azonban komoly 
feszültségeket okozhat a 2008 májusától kormányzó jobbközép kormánykoalíción belül, 
hiszen az Északi Liga legfőbb célja, hogy a megtermelt jövedelem minél nagyobb aránya 
az északi tartományok költségvetésében maradjon. Ezzel szemben a Szabadság Népe 
pártszövetségnek az egész ország, és ezzel együtt a Meridione érdekeit is képviselve kell 
a kényes politikai egyensúlyt fenntartania. Az ígért reformok végrehajtása, a tervezett 
fiskális föderatív berendezkedés létrehozása, vagy legalábbis a régiók hatáskörének 
további nagyarányú növekedése azonban számos területen Olaszország belpolitikai 
struktúrájának átalakítását teszi szükségessé, azaz az állami intézmények (elnöki funkció, 
parlament, választási rendszer) újragondolását és további reformját is.

10 Elméletéről részletesebben a következő művekben lehet olvasni: Gianfranco Pasquino: „Lo Stato 
federale”. Il Mulino, Vol. 50. No. 2. (2000). 78–82. o., Gianfranco Miglio: Come cambiare. Le mie 
riforme. Milano: Mondadori, 1992; Gianfranco Miglio – Augusto Barbera: Federalismo e secessione. 
Un Dialogo. Milano: Mondadori, 1997, 33–137. o.

11 Fabrizio Carcano: „Governo a trazione Nord Bossi: Federalismo, ci siamo”. La Padania Online, http://
www.lapadania.com/PadaniaOnLine/Articolo.aspx?pDesc=90315,1,1., 9 maggio 2008.
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bevándoRlás

Jelenleg a nyugat-európai országokban a legtöbb feszültséget okozó társadalmi je-
lenség a növekvő bevándorlás kérdése. Erre az egyre – a jelentősebb forrásokat 
felhasználó, beilleszkedést segítő programok ellenére – sem a nemzeti, sem pedig a 

közösségi szint nem képes megfelelő választ adni. A közösségnek egyelőre a hatásköre, a 
tagállamoknak pedig a szükséges anyagi és személyi forrása hiányzik ahhoz, hogy ezt a 
határokon átnyúló problémát kezelni tudja. Napjainkban tapasztalható, hogy a bevándor-
lók számának növekedésével együtt jár asszimilációjuk lelassulása. A többségi társadalom 
úgy érzékeli, hogy a növekvő számú bevándorló egyre kevésbé képes beilleszkedni a 
fogadó ország társadalmába, és ez a jelenség egyre inkább elmérgesedő feszültségeket 
okoz, ami a szélsőséges nacionalista és mikronacionalista pártok európai szintű meg-
erősödéséhez vezetett. Az Északi Liga a helyi – amúgy rendkívül összetett és sokszor 
magában a társadalomban gyökerező – problémákat a lokalizmus és a globalizmus közöt-
ti, leegyszerűsített ellentétre vezeti vissza.12 Továbbegyszerűsítve mindez csupán annyit 
jelent, hogy minden feszültséget a növekvő bevándorlás számlájára írnak. A különböző 
kultúrák közötti különbségeket hangsúlyozzák.13 Roberto Castelli, az Északi Liga politi-
kusa szerint az Európai Unión kívülről érkező bevándorlók elsősorban forrásokat vonnak 
el, nem pedig forrást jelentenek az ország számára.14 Azonban nem az erőszak, hanem 
elsősorban a demokratikus jogalkotás útján igyekeznek a helyi kultúrát a bevándorlóktól 
megvédeni.15 E célját Silvio Berlusconi, a jobbközép koalíció vezetője is támogatja, s már 
a 2008-as választási győzelem másnapján bejelentette, hogy a rendőrség megerősítésével 
határozottabban fognak fellépni az illegális bevándorlással szemben. 2008 májusában, az 
új kormány felállítását követően Roberto Maroni belügyminiszter is szigorúbb rendelke-
zéseket ígért.16

12 „Discorso di apertura del Congresso della Lega Lombarda on. Umberto Bossi. Pieve Emanuele 
8. 9. 10. febbrario 1989”, www.leganord.org/a_2_discorsi_08_09_10_89.htm. Letöltés ideje: 2001. 
május. 15.

13 „Intervento del Segretario Federale on. Umberto Bossi. Seduta Pontida 4. Giugno 2000,” www.
leganord.org/a_2_discorsi_pontida_4_06_2000. html. Letöltés ideje: 2001. május. 15.

14 http://www.annozero.rai.it/R2_HPprogramma/0,,1067115,00.html.
15 „Bossi e Maroni: lavoriamo per garantire sicurezza e legalità”, http://www.leganord.org/dblog/articolo.

asp?articolo=1042.
16 „Maroni: »E’ il momento fermezza«” http://www.corriere.it/politica/08_maggio_16/maroni_

momento_della_fermezza_0876e0b6-2329-11dd-8746-00144f486ba6.shtml. Letöltés ideje: 2008. 
május 18.
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záRó következtetések

Elemzők véleménye szerint az Északi Liga választási eredményességének legfőbb 
oka, hogy Olaszország egyre jobban kettészakad, a különbségek mind területi, 
mind pedig társadalmi szinten növekednek. Az ország szerkezeti és gazdasági 

problémáinak növekedése jelentősen felerősíti a bizonytalanság- és kiszolgáltatottság-ér-
zetet. Mindezt súlyosbítja, hogy továbbra sem született hiteles és hatékony válasz az ún. 
„északi kérdésre”. A Stabilitási és Növekedési Paktum követelmények teljesítése érde-
kében növekvő adóterhek lassítják az északi területek gazdasági növekedését. Mindezt 
felerősítette, hogy az Európa-szerte tapasztalható – élelmiszer- és energiaárak emelkedése 
következtében – növekvő infláció miatt az európai integrációba és az euróba vetett biza-
lom csökkent. Az Északi Liga elsősorban a biztonsággal, az illegális bevándorlással és az 
iszlámmal szemben mutatkozó félelmekre építette politikai programját és választási stra-
tégiáját. Mindennek köszönhetően az olasz társadalom egyre szélesebb rétegei szavaznak 
rá, hiszen az általa hangoztatott kérdések és problémák (bevándorlás, biztonság, fiskális 
föderalizmus, adócsökkentés stb.) társadalmi és gazdasági helyzettől függetlenül számos 
réteget érintenek. Az Északi Liga sikere azonban nem érthető meg, ha nem látjuk, hogy 
társadalmi támogatottsága az északi tartományok kisebb városainak adminisztrációiban 
gyökerezik, ahol a Liga az elmúlt húsz évben sikeresen, a helyi igényekre és elvárásokra 
építve irányított.
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