
Италија: Почела изборна тишина, за два дана бирају се локалне власти у седам регија
субота, 19 септембар 2020 11:15

Данас је у Италији дан предизборне тишине пред регионалне изборе и референдум о
смањењу броја чланова парламента, који ће се одржати 20. и 21. септембра.

  

  

Бирају се локалне власти у седам регија у којима, због пандемије ковида 19, то није било
могуће извести у априлу.

  

Италија има 20 регија које чине први ниво територијалне поделе земље, а регије узивају
политичку и административну аутономију.

  

Последњих година велики број од 60 милиона Италијана не излази на гласање.
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Политиколог и историчар проф. Алесандро Кампи казе да ће ови регионални избори
бити у знаку "тескобе, огорчености и забринутости бирача, и у ситуацији када је умерена
политика уступила место оној где је све или црно или бело". На исход регионалних
избора сигурно ће утицати колико су регионални политичари били успешни у
спровођењу заштитних мера у време пандемије Цовида19, економска криза кроз коју
Италија пролази и растућа потреба социјалне заштите.

  

То може дати предност радикалним политичким опцијама.

  

На пример, тиме се мозе објаснити раст следбеника десничарске странке "Фратели
д''Италија", чији је лидер Дзорзда Мелони.

  

Сестринској странци "Лига", у финишу пред изборе, велику штету нанео је финансијски
скандал, нестали су милиони евра, а у скандал су умешани главне страначке рачуновође.

  

Јасно је да ће неке регионалне ситуације и локални проблеми такође утицати на
опредељивање бирача.

  

У регији Кампања где се на место председника поново кандидује актуелни Винценцо Де
Лука, гласачи би могли бити под утиском његове популарне кампање у време пандемије,
али и чињенице да је, управо јуче, парламентарна комисија “Антимафија” објавила листу
“импрезентабили”, кандидата који не би смели, због својих веза са мафијом или цак због
процеса који су у току, да буду на бирачким листама.

  

(Б92) 
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