Euroscepticii au pierdut în
Italia,
în
favoarea
partidului aflat la guvernare
E greu de imaginat cum va arăta Europa în următorii ani, însă
cu siguranță rezultatele alegerilor vor schimba total
structura Parlamentului European, care va deveni atât de
eterogenă încât va fi complicat un consens în ceea ce privește
promovarea unei politici economice și fiscale comune.
În
Italia, a câștigat detașat Partidul Democrat, aflat la
guvernare, cu peste 40 % de voturi, obținând astfel cel mai
bun rezultat din area social-democrată europeană. E o victorie
personală a premierului Matteo Renzi, cel mai tânăr premier
din Europa, e o victorie a stângii, o dovadă de
responsabilitate si maturitate a electorilor italieni, care au
respins astfel populismele promovate de celelalte două partide
importante aflate în cursa electorală. Este vorba de partidul
Forza Italia, al
lui Silvio Berlusconi,
care, condamnat
definitiv pentru fraudă fiscală, a fost încredințat unui azil
pentru bolnavii de Alzheimer, pentru a-și îndeplini pedeapsa,
prin servicii în slujba comunității. Între două bancuri și
două anecdote povestite pacienților (relatate chiar de el în
fața ziariștilor), interviuri TV, intervenții telefonice la
mitinguri electorale (la care nu a putut participa pentru că
are interdicția de a părăsi Roma), discursuri populiste și
atacuri sub centură la adresa contracandidaților, Silvio
Berlusconi a susținut singur campania electorală a partidului
său, obținând 16 % din voturi, un rezultat mult sub așteptări.
Analiștii politici vobesc, în mod metaforic,
de “amurgul
zeilor”, și consideră că Berlusconi trebuie să lase loc fiicei
sale Marina Berlusconi, care să preia conducerea partidului.
Mișcarea 5 stele,

condusă de comicul italian Beppe Grillo

(liderul care nu a putut candida nici la alegerile
parlamentare de anul trecut și nici la europene, (dat fiind

faptul că a fost condamnat acum 20 de ani pentru un accident
soldat cu victime) a obținut 20 % din voturi, un procent
aparent bun, însă considerat o deziluzie totală de către
“grillini”, care erau convinși că vor câștiga cu un procent
zdrobitor.
Mișcarea 5 stele s-a declarat de la început
profund antieuropeană, în campania electorală din 2013 (unde
au obținut, la alegerile parlamentare, peste 30 %), au propus
un referendum pentru ieșirea Italiei de pe piața euro și din
UE. În campania electorală pentru Parlamentul european
discursurile liderului au fost adesea agresive, violente, cu
amenințări absurde la adresa președintelui și a premierului,
care ar fi fost “trimiși acasă cu șuturi în fund, după
alegeri”. Liderul comic, un mare orator care știe să
stăpânească scena, a promis un fel de “epurare politică a
tuturor celor aflați în parlament”, prin intermediul unor
procese web. Berlusconi l-a definit “un nou Hitler”, iar
mișcarea sa o “nouă formă de nazism”. După publicarea
rezultatelor, Beppe Grillo a mulțumit celor care au votat
mișcarea sa și a publicat poezia lui Kipling, If.
Câștigătorul indiscutabil al acestor alegeri, premierul Matteo
Renzi, a declarat a doua zi după anunțarea rezultatelor că
italienii au arătat Europei că nu se resemnează și “au
preferat să voteze pentru speranță și nu pentru mânie”.
Liderul Partidului Democrat a reînnoit partidul și a propus
candidați noi, tineri și plini de entuziasm. Discursurile sale
au fost întodeauna moderate, responsabile, fără populisme sau
promisiuni demagogice. Poziția sa este una pro-europeană, însă
nu supusă, “nu mergem în Europa ca să ni se controleze temele
pentru acasă”, a spus în repetate rânduri Renzi, ci “să
propunem schimbări, respectând regulile”. Succesul lui Matteo
Renzi e văzut de către analiști ca o posibilă reabilitare a
poziției Italiei în Europa, după ultimii 10 ani în care a fost
considerată un fel de Cenușăreasă a politicii europene.

