Italien
etablissementet

dumper

5. marts., 2018 – Mens Tyskland synes at være ved at komme ud
af italienske vilkår (med SPD-medlemmerne, der godkender ’die
Grosse Koalition’), så synes Italien til gengæld at glide ind
i tyske vilkår – intet parti eller nogen koalition synes at
være en mulighed, alt imens etablissementets partier fik tæsk.
Femstjernebevægelsen opnåede et resultat ud over alle
forventninger, med 32,9 % i Deputeretkammeret og 31,97 % i
Senatet, med 90 % af stemmerne optalt. Det Demokratiske Parti
er stadig det næststørste parti, men kollapsede til et
historisk lavpunkt på 18,94 % i Huset og 19,29 % i Senatet.
Det tredjestørste parti er Lega, som med 17,77 % og 17,94 %
hhv. fremviser den største fremgang af alle partier.
Belusconis Forza Italia kommer ind på fjerdepladsen med 13,92
% og 14,40 % hhv. Dette er et bittert nederlag for Cavaliere
(Berlusconi).
Med hensyn til koalitioner, så kommer centrum-højre (FI og
Lega) på en førsteplads med 37 og 37,46 %, hhv. (i de to
kamre). Femstjernebevægelsen stillede op alene, men kommer
ikke desto mindre ind som nummer to, med centrum-højre på
tredjepladsen med 23,16 og 23,22 %. Centrum-højre vandt i det
nordlige og centrale Italien; Femstjernebevægelsen vandt stort
i det sydlige Italien.
De store tabere: Matteo Renzi og Silvio Berlusconi. Vinderne:
Luigi di Maio (Femstjernebev.) og Matteo Salvini (Lega). De
systemiske partier tabte og de anti-systemiske partier vandt,
i etablissement-jargon. Internt i og uden for Italien ses
dette også som en sejr for populisterne eller de
euroskeptiske, selv om en sådan definition ikke rigtig passer
på Femstjernebevægelsen, i hvert fald ikke helt.

Forvent, at de sædvanlige mistænkte hævder, at Putin har
manipuleret endnu et valg.
Femstjernebevægelsen kræver nu et regeringsmandat, idet dette,
pr. tradition, gives til det parti, der vandt valget. Men
forfatningen giver statspræsidenten nogen indflydelse. Han vil
give et mandat til den kandidat, der, efter hans mening, efter
rådslagning med alle partier, har de bedste chancer. Eftersom
intet parti eller ingen valgkoalition har opnået 40 % ’s
tærsklen, som giver en flertalsbonus, er de følgende scenarier
teoretisk mulige:
En regering mellem Femstjernebevægelsen og Lega.
En regering mellem Femstjernebevægelsen og PD.
En regering mellem centrum-højre og Femstjernebevægelsen.
Hurtige nyvalg.
Den tredje mulighed er den mindst sandsynlige. Bruxelles og
Frankfurt går ind for den anden mulighed, som ville garantere
en pro-EU-regering. Femstjernebevægelsen er splittet mellem
pro-EU Casaleggio-fraktionen og andre, der ønsker en alliance
med Lega. Men for at sidstnævnt kan lade sig gøre, må flere
tilsyneladende uforenelige holdninger overvindes. Selv om de
er enige om bankopdeling, så er Lega faktisk for hård
investering (infrastruktur), alt imens Femstjernebevægelsen er
malthusiansk og har ført kampagne imod alle store projekter,
inkl. Torino-Lyon og Messina Broen.
Tingene vil blive klarere den 23. marts, hvor parlamentet
samles og formændene for begge kamre vælges. Dette vil vise,
hvad alliancerne er.
Foto: Luigi di Maio, leder af Femstjernebevægelsen, sammen med
partiets stifter, Beppe Grillo (højre), i Rom efter søndagens
valg i Italien.

