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1   Úvod

Italská politická strana Forza Italia je do velké míry unikátním stranickým subjektem, a to okolnostmi svého vzniku i základními charakteristikami. Už krátce od svého založení se stala nejvýznamnější stranou v pravé části italského politického spektra a toto postavení si udržuje dodnes. V letech 1994 a 2001-2006 byla hlavní vládní stranou, kdežto dnes představuje hlavní opoziční sílu. V této práci je stručně popsána historie Forza Italia, její ideologická základna, organizační struktura a složení voličstva. Důraz je kladen na některé znaky této strany, které ji buďto přiřazují k některému existujícímu modelu, nebo které ji naopak významně odlišují od tradičních politických subjektů.

2   Vznik a historie

Snad žádné pojednání o soudobé italské politické a stranické scéně nemůže začít jinak než alespoň stručnou zmínkou o pádu italské První republiky v roce 1993. Změny, v nichž hlavní roli sehrála justice (odtud „revoluce soudců“), definitivně prokázaly, že italský „režim stran“, ve kterém tak dlouho dominovala Křesťanskodemokratická strana, je totálně zkorumpovaný. Většina vysokých politiků byla beznadějně zdiskreditována a téměř všechny relevantní strany se rozpadly nebo přišly o podstatnou část voličů. Jestliže v levé straně spektra získala hlavní pozici postkomunistická Strana demokratické levice (dále PDS), situace ve středu a na pravé straně spektra zůstala nejasná. A v této situaci se na scéně objevil nový subjekt.  Strmiska, M. - Hloušek, V. - Kopeček, L. - Chytilek, R.: Politické strany moderní Evropy, s. 391-393.
26. ledna 1994 sdělil úspěšný italský podnikatel Silvio Berlusconi (nar. 1936), že vstupuje do politiky a zakládá novou politickou stranu Forza Italia („Vzhůru, Itálie!“). Už tento název naznačoval, že nepůjde o běžnou stranu. Jedná se totiž o pokřik fanoušků fotbalového klubu AC Milán, jehož je Berlusconi majitelem. Nová strana poté zformovala dvě koalice pravého středu; na severu se spojila se separatistickou Ligou Severu (LN), čímž vznikla koalice Pollo della Libertà (volně přeloženo Pól svobody), zatímco na jihu Forza Italia navázala spojenectví s Křesťanskodemokratickým středem (CCD), krajně pravicovou Národní aliancí (AN; dříve neofašistické Italské sociální hnutí neboli MSI) a liberální Lista Panella, čímž vznikla aliance Pollo del Buongoverno (Pól dobré vlády). 27. března 1994 se konaly volby, v nichž pravice získala přesvědčivou většinu; sama Forza Italia dostala 21 % hlasů. Jen dva měsíce po svém vstupu do politiky se Silvio Berlusconi stal předsedou vlády.  Forza Italia, oficiální WWW stránky.  Pasquino, G.: A Tale of Two Parties: Forza Italia and the Left Democrats, pp. 200-201.
Tento úspěch však trval jen krátce. Značně heterogenní koalice byla nestabilní a potýkala se s mnoha rozpory. Ačkoli jedním z ústředních motivů vlády bylo radikální „odstřižení se“ od zkorumpované minulosti, záhy byl za korupci zatčen Paolo Berlusconi (premiérův bratr) a z úplatkářství byl obviněn i sám premiér. Poté koalici opustila Liga Severu a v prosinci 1994 první vládní angažmá Forza Italia nepříliš slavně skončilo.  Stille, A.: Emperor of the Air, on-line text.

Následovalo období pěti roků v opozici, které je i v oficiálních dějinách strany označováno jako „putování pouští“. První parlamentní volby po pádu Berlusconiho první vlády proběhly v dubnu 1996 a Forza Italia obdržela 20,6 %, čímž se stala druhou nejsilnější stranou. Vládu zformovala koalice stran levého středu Olivovník (Ulivo). Ve dnech 16. až 18. dubna 1998 se konal první národní kongres strany, jehož se zúčastnilo cca 2000 místních delegátů. Opětovný vzrůst síly Forza Italia se projevil ve volbách do Evropského parlamentu v červnu 1999, kdy strana získala 25,4 % hlasů a stala se v EP nejsilnější italskou stranou.  Forza Italia, oficiální WWW stránky. Začala získávat také mezinárodní reputaci a v prosinci 1999 byla přijata do Evropské lidové strany.  Raniolo, F.: Forza Italia: A Leader with a Party, p. 441.
Další úspěch přišel v dubnu 2000 při regionálních volbách, do nichž Forza Italia šla jako součást obnovené koalice s Ligou Severu. Obdržela 23,4 % hlasů a získala exekutivní funkce v devíti z patnácti italských regionů. 13. května 2001 se konaly parlamentní volby, ve kterých zvítězila koalice Dům svobod (Cassa delle Libertà). Jejími členy byly Forza Italia, Národní aliance, Liga Severu a Křesťanskodemokratický střed – Unie křesťanských demokratů. Forza Italia obdržela 29,5 % hlasů, což je její zatím nejlepší volební výsledek na parlamentní úrovni. Dům svobod zformoval vládu a Silvio Berlusconi se opět stal premiérem.  Strmiska, M. - Hloušek, V. - Kopeček, L. - Chytilek, R.: Politické strany moderní Evropy, s. 395-396.  Forza Italia, oficiální WWW stránky.
Tento kabinet vydržel s malými změnami do dubna 2005, kdy Forza Italia utržila porážku v regionálních volbách. Berlusconi odstoupil, aby se však do úřadu ihned vrátil se svou třetí vládou, ale i tak byla jeho druhá vláda (od června 2001 do dubna 2005) nejdelší v celé historii Italské republiky.  Raniolo, F.: Forza Italia: A Leader with a Party, pp. 441-442. Jeho třetí kabinet fungoval až do parlamentních voleb v květnu 2006. Za pět let v úřadu prosadil Berlusconi mj. reformu penzí, soudnictví a zákoníku práce, ale návrh ústavních změn neuspěl a nepodařilo se prosadit slibovaná rozsáhlá snížení daní. Paradoxním „úspěchem“ bylo provedení volební reformy, podle níž proběhly parlamentní volby v květnu 2006. Berlusconi předpokládal, že jeho aliance pravého středu opět zvítězí, ale ve skutečnosti utrpěla porážku. Vládu pak sestavila koalice levého středu pod vedením PDS a Forza Italia se po zisku 23,7 % hlasů stala hlavní opoziční stranou.  Paolucci, C.: The nature of Forza Italia and the Italian transition, pp. 176-177.

3   Ideologie

Hlavní ideologické zásady jsou uvedeny v Chartě hodnot Forza Italia. Jedná se o liberální, konzervativní a křesťanskodemokratické hodnoty, na jejichž základě lze stranu jednoznačně řadit k pravici až pravému středu. Konkrétně jde o svobodu (zahrnující také volný trh a vládu zákona), osobnost (právo na „hledání štěstí“), rodinu (základ společnosti), podnikání (tvůrce pracovních míst a bohatství), italskou tradici (vlastenectví), křesťanskou tradici (úcta k životu, společné dobro a tolerance) a soucit se slabými (chudými, nemocnými, dětmi a seniory).  Forza Italia, oficiální WWW stránky.
Vnitřní identita strany ovšem kupodivu není tak docela jednoznačná. Sama Forza Italia se oficiálně řadí ke „středu“, ale na druhou stranu 62,3 % delegátů druhého národního kongresu (2004) ji pokládá za stranu spíše pravicovou, což pochopitelně odpovídá i praktické politice. Ze současného pohledu lze říci, že Forza Italia se připojuje k současnému trendu evropských pravicových stran, jež se přibližují neokonzervatismu.  Raniolo, F.: Forza Italia: A Leader with a Party, pp. 442-443. V ekonomické oblasti zastává Forza Italia postoje odpovídající neoliberalismu.  Hopkin, J. - Paolucci, C.: The business firm model of party organization: Cases from Spain and Italy, p. 325. Z hlediska idejí je zajímavá část Berlusconiho projevu na prvním kongresu strany v roce 1998, jež stojí za odcitování: „V geografii italského politického systému je to strana středu. Je to strana liberální, ale nikoli strana elit. Je to strana s katolickou inspirací, ale nikoli konfesní. Je to strana sekulární, ale nikoli protináboženská. Je to strana národní, ale nikoli centralistická.“  Forza Italia, oficiální WWW stránky.
Z tohoto projevu je evidentní, že Forza Italia by se chtěla profilovat jako strana „středního středu“, aby mohla získávat i nerozhodnuté voliče; z tohoto hlediska jde proto o stranu typu „catch-all“,  Paolucci, C.: The nature of Forza Italia and the Italian transition, pp. 164-166. o čemž svědčí zejména nevyhraněná a někdy ne i zcela jasná ideologie, pro niž jsou typická sdělení ve výše citovaném Berlusconiho projevu. Z hlediska praktické politiky se však zcela jednoznačně jedná o stranu pravého středu až pravice. Do pravé části spektra ji řadí též mezinárodně-politické postoje; Berlusconi se netají skeptickým postojem k Evropské unii, ale naopak vyjadřuje značné sympatie k USA i k jejich zahraniční politice, ke které se Itálie během jeho vlády zřetelně přikláněla.  Raniolo, F.: Forza Italia: A Leader with a Party, p. 442.

4   Organizace a struktura

Jestliže by měla být vybrána některá charakteristika Forza Italia, která přitahuje největší pozornost, pak by to zřejmě byla její organizace a struktura. Tuto stranu lze totiž použít jako přímo učebnicový příklad některých typů politických stran či modelů jejich fungování. Forza Italia je perfektní ukázkou modelu strany organizované jako obchodní firma („business firm party organization“). Od začátku byla vytvářena jako pragmatická manažerská struktura, která se orientuje na „nabídku služeb“ (programu) na politickém trhu, kde „zisk“ představují hlasy voličů. S trochou nadsázky lze Forza Italia označit za „další firmu“ Berlusconiho obchodního impéria. Stranu v podstatě řídí on sám a malá skupina jeho společníků.  Paolucci, C.: The nature of Forza Italia and the Italian transition, pp. 167-168
Na samém počátku byla Forza Italia jen „volebním nástrojem“, jehož základním a jediným cílem bylo zvítězit v nejbližších volbách a dosadit svého vůdce do křesla premiéra. To se sice podařilo, ale poté se ukázalo, že zapojení takové strany do ústavních institucí může být dosti problematické.  Tamtéž, pp. 166-167. Strana byla vysoce centralizovaná kolem vůdce a neměla jasnou vertikální ani horizontální strukturu, což však bylo vyzdvihováno jako „lehká strana“ (partito leggero), tj. protiklad dřívějších stran, jejichž byrokratizace přispěla k jejich zkorumpování.  Forza Italia, oficiální WWW stránky.
Zpočátku tvořilo základ struktury 475 zástupců, které volili místní členové v primárkách a kteří se ucházeli o stejný počet křesel v jednomandátových obvodech po celé Itálii. O stupeň výše stálo dvacet regionálních koordinátorů, které sice měli volit zástupci, ovšem „dočasně“ je jmenoval sám Berlusconi. Straně byl proto vyčítán nedostatek vnitřní demokracie, na což ale Berlusconi odpovídal tím, že jím jmenovaní regionální vůdcové jsou „pákou“ pro kontrolu místních zástupců. Po změnách z ledna 1997 získali místní zástupci větší práva, která se však nepřenesla na regionální úroveň. Regionální šéfy nadále jmenují národní orgány strany, avšak byl zřízen nový orgán, jímž je konference regionálních koordinátorů. Místní zástupci delegují pravomoci této konferenci a skrze ni mají alespoň omezenou možnost ovlivňovat regionální úroveň, avšak samotné personální obsazení těchto postů kontrolovat nemohou. Samozřejmě je prakticky vyloučena i změna na postu předsedy strany.  Paolucci, C.: The nature of Forza Italia and the Italian transition, pp. 171-172.

Předseda strany, jímž je pochopitelně Silvio Berlusconi, má oficiální titul „prezident“. Jeho zástupcem je viceprezident (v současné době Giulio Tremonti) a poradním a rozhodovacím orgánem je Prezidentský komitét (vede jej Claudio Scajola). Širší vedení strany představuje Národní koncil (předsedá mu Alfredo Biondi). Formálně nejvyšším orgánem je celonárodní kongres, ale na rozdíl od jiných politických stran jsou jeho delegační pravomoci velmi malé; předseda strany je volen prakticky aklamací a má možnost jmenovat i většinu osob ve vedení, jen část členů Národního koncilu je volena kongresem. O každodenní záležitosti života strany se stará národní koordinátor (nyní je jím Sandro Brodi), jehož funkce se dá přirovnat k postu generálního tajemníka „tradičních“ stran.  Forza Italia, oficiální WWW stránky.
Speciální organizační subjekty na nejnižší úrovni původně představovaly stranické kluby, jejichž počet dnes činí asi 3500 s tím, že průměrný počet členů jednoho klubu je asi 50. Vztah vedení ke klubům je ale zvláštní; stanovy strany zakazují vytvářet jakékoli vyšší organizační jednotky a existence klubů není ve stanovách zakotvena (!), nehledě k tomu, že vedení orgánu zvaného Národní asociace klubů Forza Italia (ANFI) jmenuje Berlusconi. Kluby jsou v zásadě respektovány jako sdružení členů a sympatizantů a obvykle spolupracují s místními zástupci, ale formální vliv na rozhodování ve straně v podstatě nemají.  Paolucci, C.: The nature of Forza Italia and the Italian transition, pp. 173-174.  Hopkin, J. - Paolucci, C.: The business firm model of party organization: Cases from Spain and Italy, p. 322.
Souhrnně lze říci, že Forza Italia je vytvořena jako centralizovaná strana, kde se prakticky všechna důležitá rozhodnutí dějí na nejvyšší úrovni. Strana vlastně postrádá „střední úroveň“; místní zástupce (tedy kandidáty ve volbách) sice volí přímo členové, ovšem ti už nejsou dále formálně organizováni.  Pasquino, G.: A Tale of Two Parties: Forza Italia and the Left Democrats, p. 206. Forza Italia je tedy vlastně „stranou volených zástupců“  Paolucci, C.: The nature of Forza Italia and the Italian transition, pp. 174-175. s tím, že podstatnou část pravomocí získávají nevolení funkcionáři; velmi často se jedná o profesionály z Berlusconiho firem, díky kterým je Forza Italia dobrým příkladem „volebně-profesionální strany“. Pro ni je typické silné centrální vedení, volná organizační struktura, poměrně malý vliv řadových členů a významná role „nestranických“ expertů.  Tamtéž, pp. 166 a 168.

6   Voličstvo

Jak už bylo uvedeno, Forza Italia je příkladem „catch-all“ strany, která se pokouší získávat voliče bez ohledu na jejich věk, bydliště či socioekonomické postavení. Na těchto základech jsou také postaveny volební kampaně strany, které se soustřeďují na „průměr“. Uvádí se, že sociální rozložení voličstva Forza Italia se v podstatě shoduje se složením italského voličstva obecně. Z toho vyplývají i hlavní propagované hodnoty (podrobněji popsané v kapitole 3), se kterými se může ztotožnit velká většina populace: svoboda, rodina, víra atd. Průzkum ovšem ukázal, že mezi voliči Forza Italia převažují lidé podporující územní decentralizaci a poměrně slabou vládu, lidé s důvěrou ve svobodný trh, soukromé podnikání a zvláště malé podnikatele (souhrnně řečeno, spíše pravicově smýšlející) a rovněž, což není nijak překvapivé, pravidelní diváci televizních kanálů patřících do Berlusconiho „mediálního impéria“.  Hopkin, J. - Paolucci, C.: The business firm model of party organization: Cases from Spain and Italy, p. 325.
Poslední zmíněný aspekt poukazuje na obrovskou sílu médií, kterou Forza Italia dokázala mimořádně účinně využít. Charismatický vůdce Berlusconiho typu může díky televizi oslovit a přesvědčit doslova miliony lidí. V této souvislosti se uvádí, že Forza Italia dosáhla takových volebních úspěchů převážně díky tomu, že televize vytvořila vazbu mezi stranou, resp. jejím vůdcem, a diváky neboli potenciálními voliči. Někteří odborníci už zde hovoří o novém druhu populismu, jakémsi „telepopulismu“ nebo „telekracii“.  Raniolo, F.: Forza Italia: A Leader with a Party, pp. 451-452.  Stille, A.: Emperor of the Air, on-line text.
Pokud jde o územní členění, Forza Italia je zřetelně silnější na severu (zřejmě díky alianci s Ligou Severu a také poněkud autonomistické rétorice některých členů strany v této oblasti), ale udržuje si silné pozice i v některých jižních regionech včetně Sicílie. Všeobecně platí, že Forza Italia „zdědila“ většinu voličů prvorepublikových křesťanských demokratů a dokázala přitáhnout i část liberálně a výrazně pravicově smýšlejících voličů. V souladu s představou o „catch-all“ však dokázala získat i jisté sympatie vlevo od středu.  Pasquino, G.: A Tale of Two Parties: Forza Italia and the Left Democrats, p. 209.

7   Závěr

Forza Italia je mnohdy označována za „stranu nového typu“, což není nikterak přehnané. Svými znaky naplňuje charakteristiky celé řady „nových“ kategorií stran, které se v poslední době objevují v moderních demokraciích. Forza Italia je strana typu „catch-all“ (tj. usilující o zisk hlasu maximálně široké skupiny voličů). Je snad nejlepším existujícím příkladem strany organizované jako obchodní firma a současně je ukázkou volebně-profesionální strany. Je pro ni typický charismatický vůdce, silné vedení s velkými pravomocemi uvnitř strany, uvolněná vnitřní struktura, nevyhraněná ideologie (ačkoliv praktická politika je jasně pravicová), malý vliv řadových členů, naopak zásadní vliv expertů ze soukromého sektoru a rozsáhlé využívání elektronických médií. Forza Italia je skutečně stranou, jež je v řadě ohledů převratná. Otázkou však zůstává, zda budou jejího příkladu následovat další strany.
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