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Резултатите от парламентарните избори, състояли се в Италия на 4 март, са
предупреждение за работническата класа в Европа и по света. Крахът на официалната
буржоазна „левица“ в лицето на Демократическата партия и нейните псевдолеви
придатъци, откри пътя към изборната победа на крайната десница, включваща
движението “Пет звезди” и ултрадясната “Лега”. Двете партии заедно взеха почти
половината от гласовете.
Крайната десница успя агресивно да надигне глава в Италия – страна, в която
работническата класа има силни борчески антифашистки традиции. В действителност
широките работнически маси не подкрепят расистката и фашистка политика, следвана
от десните партии. Само дни преди изборите в Рим се състоя демонстрация против
расизма и фашизма, в която участваха 100 хиляди души.
Гласовете, дадени за “Лега” и за движението “Пет звезди” са в голяма степен резултат
от омразата на гласоподавателите към буржоазната върхушка, на първо място
Демократическата партия, която следваше катастрофална за много хора
социално-икономическа политика и подкрепяше крайно непопулярната ориентация към
войни, осъществявана от НАТО и Европейския съюз. Бяха отнети исторически
придобивки на работническото движение и се орязаха важни социални плащания.
Неолибералната политика доведе до тежки социални резултати в Италия – 10 милиона
души сега живеят в условията на бедност, 7,5 милиона души са безработни или частично
заети, 10 милиона са лишени от здравна грижа. Беше извършено драстично
преразпределение на доходите и богатствата, в резултат от което най-богатият 1 % от
населението притежава 240 пъти повече богатства от най-бедните 20 %.
В САЩ тесните връзки на Демократическата партия и нейния кандидат за президент
Хилари Клинтън с „Уолстрийт“ и с военно-разузнавателния апарат станаха причина за
победата на кандидата на Републиканската партия Доналд Тръмп. В Европа
социалдемократическите партии загубиха подкрепата на работническата класа, защото
следваха реакционна неолиберална политика в интерес на едрия капитал и в ущърб на
обикновените хора. Във всички случаи крайната десница извлече полза за себе си от
създалата се ситуация. Във Франция “Национален фронт” излезе на второ място в
президентските избори от миналата година. В Германия крайно дясната и
националистическа “Алтернатива за Германия” влезе в Парламента за първи път след
падането на нацизма. В Австрия “Партия на свободата” вече участва в управлението на
държавата.
Политическите псевдолеви формации, част от които участваха в изборите като съюз
„Власт на народа“, също носят отговорност за възхода на крайната десница. Те
обявяват себе за „леви“ и „антикапиталисти“, но в действителност от години подкрепят
дясната политика на Демократическата партия и профсъюзите, както и диктата на
Европейския съюз за налагане на политика на остеритет въпреки ожесточената
съпротива на работническата класа.
„Власт на народа“ е сходна с други псевдолеви партии като испанската “Подемос”,
френската „Непокорена Франция“ на Жан-Люк Меланшон и гръцката “Сириза”, която
спечели изборите с обещанието, че ще сложи край на наложения от Евросъюза
остеритет. Но вместо това предприе още по-брутални антисоциални действия от своите
предшественици.
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През 90-те години редица участници в сегашния съюз „Власт на народа“ поддържаха
буржоазните правителства и дори взеха участие в мразеното от хората т.нар.
левоцентристко правителство на Романо Проди. Предателствата на псевдолевите
отвратиха работниците и младежта. В условията на отсъствие на истинска марксистка и
социалистическа алтернатива мнозина отчаяни хора гласуваха за десните движение
“Пет звезди” и “Лега”. Съюзът „Власт на народа“ получи малко над 1 % от гласовете на
италианските избиратели.
Изборите няма да доведат до преодоляването на кризата в италианския обществен
живот. Опитите за сформиране на ново правителство могат да се влачат с месеци и
дори да се стигне до нови избори. Банковата система на страната е пред пълно
рухване. Въпреки своите демагогски и социални обещания, ако дойдат на власт, крайно
десните партии “Лега” и движение “Пет звезди” само ще засилят антиработническата
политика и настъплението против мигрантите и бежанците, осъществявани досега от
вече падналото правителство на Демократическата партия.
Подготви Бистра СТАЙКОВА
7 март 2018
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