
PELKO ESPANJAN HAJOAMISESTA SIIVITTÄÄ VAALEJA

VOITTAJAN ON NEUVOTELTAVA ALUEPUOLUEIDEN KANSSA

28. huhtikuuta käytävien parlamenttivaalien voittajaa odottaa vaikeat 
hallitusneuvottelut, sillä puoluejärjestelmän hajaantumisesta huolimatta jakolinja 
oikeiston ja vasemmiston välillä on edelleen syvä. Pienet aluepuolueet saanevat 
kokoaan suuremman roolin.

Teemu Tammikko,  vanhempi tutkija, Ulkopoliittinen instituutti

5HUHTIKUU 2019

Espanjan puoluekenttä on hajaan-
tuneempi kuin pitkään aikaan. Pe-
räti viisi puoluetta yltää mielipide-
mittausten mukaan yli kymmenen 
prosentin kannatukseen. Monipuo-
lisuus on kuitenkin näennäistä, sillä 
puoluekenttä on vahvasti jakautu-
nut oikeisto- ja vasemmistoblok-
keihin. Niistä kumpikaan ei näytä 
saavan ehdotonta enemmistöä, jo-
ten hallitustunnusteluista tulee vai-
keat ja uudesta hallituksesta heikko. 
Koalitiohallitus helpottaisi tilannet-
ta, mutta perinnettä siihen ei ole. 

Espanjan puoluejärjestelmä oli 
pitkään konservatiivisen kansan-
puolueen (Partido Popular, PP) ja 
keskustavasemmistolaisen sosia-
listipuolueen (Partido Socialista 
Obrero Español, PSOE) domi-
noima. Ensin hajosi vasemmisto. 
Kataloniassa sosiaalidemokraatti-
sena puolueena vuonna 2006 aloit-
tanut kansalaiset (Ciutadans, C’s) 
löi kiilan kahden suurpuolueen 

väliin ja PSOE:n vasemmalla lai-
dalle syntyi talouskriisin jälkimai-
ningeissa populistinen Podemos 
(nykyisin Unidos Podemos, UP), 
joka syrjäytti vanhan vasemmisto-
liiton ja haastoi vakavasti sosialistit.  

Vasemmiston hajaannuttua 
PP:n oli helppo hallita maata. Epä-
suosittu talouskuripolitiikka ja 
korruptiosyytteet eivät juurikaan 
vaikuttaneet konservatiivien puo-
lueuskollisiin äänestäjiin. Kata-
lonian tilanteen eskaloituminen 
vuonna 2017 kuitenkin muutti kai-
ken. Pääministeri Mariano Rajoy 
yritti tuolloin estää laittoman kan-
sanäänestyksen toteutuksen, mikä 
johti väkivaltaisiin yhteenottoi-
hin poliisien ja katalaanien välillä. 
Tämän jälkeen Rajoy jätti ongelman 
lähinnä tuomioistuimen ratkaista-
vaksi ja syrjäytti lopulta itsehal-
linnon määräaikaisesti järjestääk-
seen Kataloniassa uudet vaalit.  
Moni konservatiivi olisi kuitenkin 

halunnut tätäkin kovempaa linjaa, 
sillä kapinoivien katalaanien pelät-
tiin hajottavan koko Espanjan. 

Rajoyn hallitus kaatui syksyllä 
2018 välikysymykseen, kun oppo-
sitio onnistui hetkellisesti saamaan 
rivinsä yhtenäiseksi konservatii-
vipuoluetta koskevien korruptio-
tuomioiden vuoksi. Rajoy astui syr-
jään ja uusi puolueen johtaja Pablo 
Casado siivosi tuleviin parlament-
tivaaleihin listoiltaan koko Rajoyn 
tukijoukot. Casado on profiloinut 
konservatiiveja Rajoyn edeltäjän 
José María Aznarin tavoin – eli sel-
vänä oikeistolaispuolueena.

Katalonian tilanne ja PP:n sisäi-
nen hajaannus on tarjonnut vuonna 
2014 perustetulle äärioikeistolai-
selle populistipuolue Vox:ille otol-
lisen tilaisuuden. Se on avoimen 
espanjalaismielinen ja vaatii val-
lan keskittämistä Madridiin. Vox 
onkin lyhyessä ajassa lohkaissut 
PP:n oikeasta laidasta merkittävän 
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palan. Espanjan hajoamisen pelon 
lisäksi puolue on hyökännyt eri-
tyisesti feminismiä, ympäristöaa-
tetta ja Euroopan yhdentymistä 
vastaan ja esittää muun muassa 
aborttioikeuden ja tasa-arvoisen 
avioliittolain purkamista. Muiden 
eurooppalaisten oikeistopopulis-
tisten puolueiden tavoin myös Vox 
on maahanmuuttovastainen, mutta 
teema ei nosta Espanjassa yhtä suu-
ria tunteita kuin alueelliset itsehal-
linto- ja itsenäistymispyrkimykset. 

Puoluekenttään PP:n vallan-
vaihdos ja Voxin mukaantulo on 
vaikuttanut siten, että kaikki puo-
lueet ovat siirtyneet oikealle. Kes-
kustaan sijoittuva C’s hylkäsi jo 
aikaisemmin sosiaalidemokratian 
ja kutsuu itseään ”progressiiviseksi 
liberaalipuolueeksi”. Äänestäjille 
puolue näyttäytyy jo oikeistoblok-
kiin kuuluvana. Samalla PSOE:lle 
on jäänyt tilaa kentän keskustassa. 
Varsin maltillisessa kampanjassaan 
sosialistit haluavat muun muassa 
suojella eläkkeitä leikkauksilta, 
sekä siivota monimutkaista ja pääl-
lekkäisyyksiä sisältävää hallinto-
himmeliä aluehallintojen ja kes-
kushallinnon välillä. Käytännössä 
se tarkoittaisi siirtymistä kohti 
liittovaltiomallia, jossa aluehallin-
tojen rooli olisi nykyistä selvempi ja 
kiistattomampi. 

Perinteisesti poliittisen keskus-
tan hallitseminen ratkaisee vaalit 

kahtiajakautuneessa puoluejärjes-
telmässä. Näin on nytkin, sillä mie-
lipidemittaukset ennakoivat sosia-
listeille vaalivoittoa. Puolueiden 
fragmentoituminen vaikeuttaa kui-
tenkin hallituksen muodostamista. 
Koska kahtiajakautunut järjestelmä 
takasi aikaisemmin ehdottoman 
enemmistön hallituksen tueksi – tai 
tarvetta oli korkeintaan muutamalle 
pienelle tukipuolueelle – Espanjassa 
hallitus on perinteisesti koostunut 
yksin voittajapuolueesta. Puolue-
järjestelmän fragmentoitumisen 
myötä jokainen suurempi poliitti-
nen päätös on kuitenkin vaatinut 
erillisiä neuvotteluja apupuoluei-
den kanssa. Se on tehnyt päätök-
senteosta raskasta ja tehotonta. 
Vaa’ankieliasetelma myös antaa 
pienille puolueille paljon vipu-
vartta lehmänkauppoihin. Tämän 
koki PSOE:n hallitus keväällä, kun 
se ei saanut budjettiesitystään läpi. 
Tappion myötä PSOE oli pakotettu 
aikaistamaan vaaleja. 

Koska kumpikaan blokki ei 
saane ehdotonta enemmistöä vaa-
leissa, on aluepuolueiden rooli 
suhteessa niiden paikkamäärään 
erittäin merkittävä. PSOE kosis-
keleekin kampanjassaan aluepuo-
lueita lupaamalla uudistaa poliit-
tista järjestelmää alueiden eduksi. 
Asetelman vuoksi oikeistopuolueet 
ovat kampanjoissaan lietsoneet 
pelkoa Espanjan hajoamisesta, 

mutta vaikka C’s, PP ja Vox oli-
sivatkin yhteisrintamassa, myös 
ne tarvitsevat aluepuolueita vah-
van hallituksen muodostamiseksi. 
Kampanjoiminen aluehallintoja ja 
Espanjan monimuotoista kansal-
lista ja kulttuurista taustaa vastaan 
voivat kuitenkin nostaa tukipuolu-
eiden hinnan todella korkealle.    

Mikään ei estäisi voittanutta 
puoluetta ottamasta hallitukseen 
myös muiden puolueiden edustajia 
ministereiksi sitouttaen näin hei-
dän puolueitaan hallituksen ohjel-
maan. Siihen tarvitaan kuitenkin 
aimo annos strategista visiota 
muuttaa syvään juurtuneita poliit-
tisia perinteitä, sekä karismaa saada 
liittolaisia puolelleen. Puoluejohta-
jista PSOE:n Pedro Sanchez lienee 
ainoa, joka ei ole maalannut itseään 
täysin oman blokkinsa vangiksi, 
mutta sovittelevaa asennetta tar-
vittaisiin myös muilta. On esimer-
kiksi vaikea nähdä C’s:in ja UP:n 
mahtuvan samaan rintamaan. Siksi 
on todennäköisintä, että Sanchez 
lähtee voitettuaan muodostamaan 
laajaa vasemmistolaista yhteisrin-
tamaa, jossa olisivat mukana PSOE, 
UP, muut vasemmistolaiset pikku-
puolueet, sekä aluepuolueita Baski-
maasta, Kataloniasta, Galiciasta ja 
Kanariansaarilta. Tällä kokoonpa-
nolla juuri aluehallintojärjestelmän 
uudistamisesta tullee keskeinen 
teema seuraavalle hallitukselle.        


