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Nedavne politične volitve v Italiji so po oceni 
mnogih predstavljale zaključek zatona druge 
republike, ki je bila nastala na ruševinah korup-

cijske afere Tangentopoli. Če je jasno, da smo doživeli 
nek konec, je pa prav tako vsem pred očmi, da nekega 
novega začetka ni niti še na spregled. Pravzaprav so bile 
volitve le epilog dolge agonije političnega razreda, ki 
ni bil kos hudi družbeno-gospodarski krizi in prav tako 
ni ponudil nobenega odgovora narasli nejevolji, nezau-
panju in mestoma že obupu širokih slojev državljanov.

Prvi in glavni poraženec volitev je levosredinska 
koalicija z vodjo Demokratske stranske Pier Luigijem 
Bersanijem na čelu. Poraz je bil toliko bolj boleč zaradi 
preprostega dejstva, da je bila zmaga zelo pričakovana 
in s strani marsikaterega političnega analitika tudi dol-
go prerokovana. Razlogov za optimizem je bilo veliko. 
Desnica je bila s svojim edinim liderjem Silviom Berlus-
conijem v popolnem razsulu. Koalicija med Ljudstvom 
svobode, Finijevo stranko in Severno ligo, ki je nekaj 
let vladala s široko parlamentarno večino, je klavrno 
propadla v blatu najrazličnejših škandalov. Berlusco-
nijevim tradicionalnim javnim grehom se je dodalo 
poglavje o lahkotnih gospodičnah, v Bossijevi stranki 
je eksplodiral škandal o malverzacijah njegovih ožjih 
sodelavcev in družinskih članov, nekdanji misovec Fini 
pa se je preprosto pobral. Petkolonske časopisne na-
slove in reportaže o vitezovih spremljevalkah so kmalu 
zamenjale druge teme, ki so italijansko in mednarodno 
javnost bistveno bolj zaskrbljale. Naraščajoča gospo-
darska kriza in nezanesljivost državnega političnega 
vrha sta se kmalu zrcalili tudi na � nančnih trgih in to se 
je dan za dnem kazalo v rdečih številkah milanske bor-
ze in rekordnih dosežkih količnika spread, ki je javno 
zadolženost še poglabljal.

Leva sredina ni znala izkoristiti trenutka
Takih dobrih pogojev z odličnim štartnim mestom 

leva sredina, ki pa, naj na to spomnimo, v državi še ve-
dno ne dosega večine konsenza, že dolgo ni imela. Ver-
jetno ni bilo takih vse povojno obdobje. Predčasne vo-
litve so bile že na obzorju. Razvoj dogodkov pa je zavil 
v drugo smer. Šef kvirinala Giorgio Napolitano je stran-
kam in parlamentu ponudil terminskega premierskega 
kandidata Maria Montija, ki naj bi italijansko barko iz � -
nančno viharnega morja pospremil v varno pristanišče 

in do rednega zaključka zakonodajne dobe s podporo 
široke koalicije »narodne odgovornosti«, ki je zaobjela 
levo in desno sredino z izjemo levih in radikalnih poli-
tičnih skupin in, seveda, Grilla. Na prizorišču se je tako 
pojavila Berlusconijeva antiteza. Resnobni ekonomist 
in bančnik, ki je užival ugled in spoštovanje stare in 
nove celine, je bil kot zanalašč. Finančni trgi so se umi-
rili, javno mnenje je predvsem na začetku Montiju zau-
palo, strasti političnih strank in njihova zaskrbljenost ob 
vendarle bližajočih se volitvah pa so kmalu začele ek-
sponencialno rasti. Postopno pa je zrasla tudi Montije-
va ambicija, da bi se iz tehničnega prelevil v političnega 
liderja, z blagoslovom Bruslja, Berlina in Washingtona.

Rahlo pred@asne volitve
In so se zgodile volitve, rahlo predčasne, le par me-

secev pred rednim zaključkom petletja. O izidu in šte-
vilkah ne gre trositi dodatnih besed. V Montijevem letu 
nihče ni miroval, še najmanj nekdanji genovski komik, 
nesporni lider Gibanja petih zvezdic, Beppe Grillo. Ta se 
je predstavil in vso volilno kampanjo vodil kot edina al-
ternativa »tradicionalni« politiki, v odnosu do katere je 
izbral strategijo odklanjanja vsakega soočenja, kar ga 
je še bolj izpostavilo. Uspeh radikalnega in protestne-
ga gibanja je presegel pričakovanja in veliko glasov 
odščipnil predvsem levi, a tudi desni sredini. Novo Gi-
banje je obenem ponovno privabilo k volilni udeležbi 
morje državljanov, ki so se bili v letih že naveličano ali 
obupano odpovedali svoji osnovni pravici.

Naravnost osupljiv je bil podatek, da vsak tretji 
Italijan še vedno zaupa desni koaliciji in torej podpira 
Berlusconija. Njegova glavna nekdanja tekmeca, Fini 
in Casini, sta v spopadu z njim dejansko pogorela. Se-
verna liga je komajda ohranila nekaj ključnih severnih 
fevdov. Predsednik Monti je prepričal le nek zmerni, 
zelo racionalen in po svoje elitaren krog volivcev. In-
groieva lista ni prepričala niti tradicionalno skrajno 
levičarskih volivcev.

Neznanka de¡elnih volitev 
in senca novih œkandalov

Podobna slika velja tudi v naši deželi, kjer nas 21. in 
22. aprila čakajo volitve za obnovo deželnega sveta in 
torej deželne vlade. Če sodimo po političnih volitvah, 
sta oba tradicionalna pola, ki ju poosebljata predsedni-
ška kandidata Serracchiani in Tondo, skoraj izenačena. 
Vsak tehta približno tretjino volivcev. Tretja tretjina se 
je bila opredelila za Grillovo opcijo.

Pa smo znova pri Grillu. Ne bom ga preimenoval v 
»črička«, saj me je prijatelj pravilno opozoril, da slednji 
prikličejo k spominu lepe in mirne podobe, česar, se-
veda, ne moremo reči za agresivnega kričača. Njegov 
volilni in družbeno-politični naboj je velik in nevaren, 
saj deluje pretežno razdiralno v odnosu do »starega«, 
in absolutno premalo usmerjen v oblikovanje stvar-
nega predloga o sodelovanju pri vodenju družbe. So-
delovanje odklanja in prve Grillove izjave so bile, da 
ne bodo sodelovali z nikomer v pričakovanju na sto-
odstotno večino v parlamentu – kar prikliče v spomin 
zelo temne čase.

Na deželne volitve mečejo svojo senco tudi novi 
škandali o stroških delovanja svetniških skupin. S tem 
se na hrbtu preiskovalnega vala, ki je zajel vso Italijo, 
že več mesecev ukvarja tudi tržaško sodišče. Tik pred 
volitvami je sodišče objavilo prve sezname preiskova-
nih politikov. Ne glede na individualne odgovornosti, 
za katere bo vsak odgovarjal zase, gre tu znova za ve-
rodostojnost in prozornost institucije.

Odgovor na zaprepaščenost in jezo ljudi mora biti 
jasen in nedvoumen. Politika naj se v celoti otrese ba-
lasta, ki se je nabral v desetletjih debelih krav. Potrebna 
je takojšnja omejitev prejemkov tako izvoljenih dežel-
nih poslancev in državnih parlamentarcev kot tudi vi-
sokih birokratov.

Svetniškim skupinam navsezadnje niso življenjsko 
potrebne visoke denarne dotacije. Črtajmo jih. Brez 
teh se bo morda politična debata ponovno razvijala 
v neposrednem stiku z ljudmi, medtem ko se je bila 
že vsaj dve desetletji postopno in večkrat nepovratno 
selila na časopisne strani in televizijske ekrane. Če s 
spominom prepotujem teh svojih pet let v deželnem 
svetu, lahko ugotavljam, da se neposrednega soočenja 
na teritoriju nisem nikdar otepal in tako bo lahko tudi 
naprej. V minulem letu je deželni svet spremenil tudi 

normo o t. i. preživninah, domače povedano pokojni-
nah, ki bodo po novem neposredno vezane na višino 
vplačanih prispevkov v poseben »pokojninski« sklad. 
Prej ni bilo tako. Število deželnih svetnikov je bilo že 
zmanjšano za deset enot. Sam sem bil uradno predla-
gal, naj v imenu ohranitve zastopanosti narodnih (in 
političnih) manjšin raje za tretjino znižamo »plačo« 
svetovalcev, saj bi s tem dosegli enak rezultat. Svoj pre-
dlog bom ponovil in pri njem vztrajal.

Storjenih je bilo veliko napak in veliko je bilo zamu-
jenih priložnosti, da bi se tudi kot politiki bolje izkazali. 
Zaupajmo mladi predsedniški kandidatki Serracchiani-
jevi in povrnimo Furlaniji Julijski krajini zagon, ki jo je 
odlikoval še v bližnji preteklosti. Tudi kot Slovenci ne 
smemo imeti dvomov. Splošnim tematikam z vso od-
ločnostjo prispevamo tudi čisto naše, se pravi pravice, 
interese in pričakovanja številčno manjšinske narodne 
skupnosti, ki je tu doma poldrugo tisočletje. Imamo 
slovensko stranko z lipovo vejico v levosredinski nave-
zi. Tondova desna opcija je v minulem mandatu jasno 
pokazala, da ji nismo zanimivi. Prve izjave Grillovega 
kandidata so celo še slabše. Srečno in pametno izbiro 
voščim vsem nam.
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Meglen zaton
druge italijanske republike
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Upanje

Užaljenost vdira v misli,
potuhnjeno obvladuje razum,
nesramno grize srce,
brazda vso bit.
Mar se človek ne more
upreti tej podli vodilji
stoletnih razdorov,
sovraštva, smrti?

Mar ljudje 
ne morejo ravnati človeško,
ne kot drhal brez vesti?

Z globoko vero 
in iskreno ljubeznijo
more človek odpustiti žalitev
in ponuditi roko sprave.
Vendar, ostaja upanje za objem
in sožitje v Odrešenikovi milosti.
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