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A gazdasági stabilizációs törvény 
elfogadása után távozik hatalmi 
pozíciójából Silvio Berlusconi 
olasz miniszterelnök – közöl-
te az olasz államfő hivatala. A 
döntés az után született meg, 
hogy egyik leghűségesebb szö-
vetségese is nyíltan támadta 
Berlusconit, majd kormánya egy 
keddi szavazáson elvesztette a 
parlamenti többséget. A stabili-
zációs törvényről november kö-
zepén szavazhatnak.

Az olasz államadósság rend-
kívül magas szinten áll, eléri 
a GDP 120 százalékát, és 

az európai gazdasági válság miatt az 
olasz állam egyre nehezebben tudja 
fizetni hiteleit, az olasz államköt-
vények hozama hétfőn és kedden 
rekordmagasságba emelkedett. Az 
olasz kormány nem tudja átvereked-
ni a megosztott törvényhozáson az 
államadósság csökkentéséhez szük-
séges reformokat, ezért és a gazda-
sági problémák miatt egyre többen 
követelik saját pártszövetségéből 
is Berlusconi távozását, több kor-
mánypárti képviselő pedig kivált a 
frakcióból. Az olasz törvényhozás 

alsóháza a 2010-es költségvetési 
zárszámadásról szavazott. A ked-
di szavazást óriási feszültség előzte 
meg. Berlusconi napok óta győz-
ködi szövetségeseit, hogy álljanak 
ki kormánya mellett. Berlusconi 
megrendült pozícióját jelzi, hogy a 
szavazás előtt egyik leghűségesebb 
szövetségese, a Lega Nord (Északi 
Liga) nevű pártot vezető Umberto 
Bossi is utalt Berlusconi lehetséges 
távozására. Bossit újságírók faggat-
ták, aki arra a kérdésre, igaz-e, hogy 
azt kérte Berlusconitól, lépjen hátra, 
sejtelmesen úgy felelt: azt mondta az 
olasz kormányfőnek, hogy „tegyen 
egy lépést oldalra”. 

Alsóházi „árulás”
Az ellenzék különös stratégiát 

választott, az ellenzéki frakciók be-
jelentették, hogy nem vesznek részt 
a szavazáson. A 630 fős alsóházban 
így végül 308 igen és 1 tartózko-
dás mellett elfogadták a törvényt, 
321-en pedig nem szavaztak, ami 
azt jelenti, hogy a kormánypártok 
többsége odalett. Berlusconi szo-
rult helyzetét mutatja egy jegyzet, 
amelyet a parlament épületébe is 
magával vitt. A papíron a találgatá-
sok szerint Berlusconi az előtte álló 
lehetőségeket sorolta fel. A jegyze-
ten többek között szerepelt, hogy 
308 (-8 áruló), illetve felírta rá azt 
is: „tudomásul veszem, benyújtom a 
lemondást”. Kedden este közölte is 
a köztársasági elnöki hivatal: a köz-
társasági elnökkel folytatott tárgya-
lásán Berlusconi felajánlotta, hogy 
lemond, ha a parlament elfogadja 
azokat a stabilitási törvényeket, ame-
lyek rendezik az olasz gazdaság hely-
zetét, és megnyugtatják Olaszország 
európai partnereit. A közlemény 
szerint a stabilitási törvényekről no-
vember közepén szavazhatnak, ezek 
elfogadása után Berlusconi távozik a 
hatalomból.
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