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A 2008-AS OLASZORSZÁGI VÁLASZTÁSRÓL
A MR1 2008. április 15-i, reggel 6,54-kor külföldi
hírei Sárközy Júlia római tudósítása alapján az
alábbiakban foglalja össze Silvio Berlusconi
vezette koalíció győzelmét: «Olaszországban
jelentős győzelmet aratott az eddigi ellenzék, a
Silvio Berlusconi vezette jobboldal a szenátusban
és a képviselőházban is megszerezte az abszolút
többséget. A felsőházban 168 helyet szerzett a
jobboldal, 130-at pedig a Walter Veltroni mögött
álló balközép tábor.»
Nos, készségesen kijavítom az elsöprő győzelem számadatait. Tessék csak jól megnézni a mellékelt ábrákon szereplő
számokat, amelyeket már a tegnap esti órákban, még éjfél előtt, 22-23 között már az olasz Tv-adók műsoraiban
biztosan, minden bizonytalanság nélkül megtudtunk:

A képviselőházban megszerzett helyek aránya 340:239, a
szenátusban pedig 171:130 a Berlusconi vezette koalíció
(Szabadság Népe – Északi Liga – Autonómiáért Mozgalom)
javára. Így a szavazatok aránya így alakul a győztesen
kikerült koalíció javára: 47,32%:38,01% (képviselőházi
szavazatok), a 46,81 % : 37,54% (szenátusi szavazatok)
szemben a Walter Veltroni vezette koalícióval. A mellékelt
ábrákon látható a koalíciókon belüli százalék-megosztás.
Tehát nem ártana pontosan, a valóságnak hűen tájékoztatni a
magyar lakosságot: a valós számarányokat közölni...
Végre Olaszországban megszületett a kétpólusú politika s a csak
kárt okozó kommunistáknak nyoma veszett, s reméljük, hogy
most már valóban sikerül Olaszországot kimozdítani a mélypontról, ahová tudjuk, hogy kik juttatták... A Prodi-kormány
felváltóknak nem lesz könnyű dolguk, de remélhetőleg a mindig civakodó, gáncsoskodó, eltűnt kommunisták nélkül
végre dolgozhat az új kormány. Még ha sokat is csepülték a korábbi Berlusconi-kormányt, azért az öt évig tartó
mandátuma alatt csak felmutattak valamit, míg a Prodi-kormány semmi jót.
Valamit csak jelent, hogy harmadszorra is megválasztották kormányfőnek Silvio Berlusconit az erős kommunista
észak- és közép-olasz megyék hatása ellenére: Olaszország népe végre szeretne a krízisből kijutni, ahová nem ő
taszította országát, hanem az arra alkalmatlan és állandóan acsarkodó, az ország érdekét semmibevevő politikusok.

mtt

O.L.F.A.
P.S. Végre a MR1 híreiben helyesbítették az adatokat:
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