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Wprowadzenie
Proces kszta³towania siê fundamentów wspó³czesnego systemu partyjnego Irlandii rozpocz¹³ siê wraz z odzyskaniem przez Irlandiê niepodleg³oci, to znaczy w konsekwencji zawarcia 6 grudnia 1921 roku angielsko-irlandzkiego traktatu, na którego mocy powo³ano do ¿ycia Wolne Pañstwo
Irlandzkie (Saorstat Eireann). W momencie uzyskania niepodleg³oci i konstytucyjnego statusu dominium w ramach Wspólnoty Brytyjskiej Irlandia
mia³a ju¿ jednak rozwiniête tradycje walki politycznej o niezale¿noæ od
Wielkiej Brytanii oraz dysponowa³a zastêpem dzia³aczy politycznych
o znacz¹cym dowiadczeniu organizacyjnym i parlamentarnym, zahartowanych w walce  tak¿e na forum brytyjskiego parlamentu  o zaprowadzenie rz¹dów krajowych (Home Rule)1. Dyskryminacyjna polityka brytyjska spowodowa³a, ¿e zasadniczym celem irlandzkiej opozycji w wieku XIX
 obok zrównania praw katolików i protestantów oraz uznania ch³opskich
praw do ziemi  by³o odwo³anie Unii uchwalonej 28 marca 1800 roku przez
obydwie izby irlandzkiego parlamentu, z której zawarciem parlament ten
zosta³ zniesiony, w zamian za co Izba Gmin parlamentu Zjednoczonego
Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii zosta³a rozszerzona o 100 irlandzkich cz³onków2.
1
S. G r z y b o w s k i: Historia Irlandii. Wroc³awWarszawaKraków 2003, s. 251
255; S. P o s n e r: Autonomia Irlandii (Home Rule). Warszawa 1913.
2
W akcie Unii przewidywano, ¿e w sk³ad irlandzkiej reprezentacji w Izbie Gmin
wejd¹: po 2 osoby z ka¿dego hrabstwa oraz z Dublina i Corku, po 1 osobie z 31 innych
miast i Kolegium w. Trójcy w Dublinie.
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Irlandzcy cz³onkowie brytyjskiego parlamentu wnieli istotny wk³ad
w rozwój parlamentaryzmu brytyjskiego i parlamentaryzmu w ogóle3,
jednak polityczna walka Irlandczyków o rozlunienie wiêzów z Wielk¹
Brytani¹ oraz o utrzymanie narodowej to¿samoci nie wyczerpywa³a siê
w zmaganiach parlamentarnych i politycznej aktywnoci irlandzkiej Partii Parlamentarnej. Form¹ tej walki by³o tak¿e tworzenie organizacji, których nazwy nie zawsze zdradza³y ich polityczny charakter, ale których
dzia³alnoæ nawet w razie wyst¹pienia tego rodzaju w¹tpliwoci powinna
byæ tak klasyfikowana. Do organizacji takich miêdzy innymi zaliczyæ trzeba: dzia³aj¹ce na rzecz autonomii Irlandii za³o¿one w 1870 roku Stowarzyszenie Rz¹du Krajowego (od 1873 r.  Liga Rz¹dów Krajowych), ch³opsk¹
Ligê Ziemsk¹ (1879 r.), dysponuj¹c¹ polityczno-ekonomicznym programem
Irlandzk¹ Ligê Narodow¹ (1882 r.), inspirowane przez Koció³ katolicki:
Gaelick¹ Asocjacjê Atletyczn¹ (1884 r.) oraz stanowi¹c¹ od³am irlandzko-amerykañskiego Starodawnego Zakonu Hibernian Radê Erynu, stawiaj¹c¹ sobie za cel deanglizacjê irlandzkiego narodu Ligê Gaelick¹ (1893 r.),
sanuj¹ce zubo¿a³¹ irlandzk¹ wie Towarzystwo Organizacji Rolniczej
(1894), akcentuj¹c¹ narodowe tradycje celtyckie Irlandzk¹ Republikañsk¹
Partiê Socjalistyczn¹ (1896 r.), Zjednoczon¹ Partiê Irlandzk¹ (1900 r.),
partiê Sinn Fein (Ouserlves Alone, My Sami) (1905 r.)4, której istnienie
mia³o zasadnicze znaczenie w procesie formowania siê systemu partyjnego
niepodleg³ej Irlandii, paramilitarne organizacje: Irlandzkich Ochotników
(1913 r.), Armiê Obywatelsk¹ (1914 r.) oraz Irlandzk¹ Armiê Republikañsk¹ (1918 r.).
To niekompletne wyliczenie dowodzi, ¿e pó³wiecze poprzedzaj¹ce odzyskanie niepodleg³oci przez Irlandiê by³o czasem urozmaiconej politycznej
aktywnoci Irlandczyków w kontekcie dzia³alnoci partii politycznych oraz
organizacji o quasi-politycznym charakterze. Samo podpisanie traktatu
w 1921 roku by³o nie tylko efektem d³ugotrwa³ych zmagañ o autonomiê,
powstania wielkanocnego w 1916 roku oraz wojny irlandzko-angielskiej
w latach 19191921, ale porednio tak¿e owocem politycznego mylenia
i tradycji kszta³towanych przez te organizacje.
Partie polityczne, które rozwinê³y siê w Wielkiej Brytanii pod koniec
XIX wieku, odzwierciedlaj¹ce spo³eczne i polityczne podzia³y przebiegaj¹ce
przez spo³eczeñstwo metropolii, nigdy nie mia³y wiêkszego zwi¹zku i nie
wywar³y wiêkszego wp³ywu na kszta³t irlandzkiego systemu partyjnego.
Sytuacja polityczna oraz dzia³alnoæ partii politycznych na terenie Irlandii
w okresie poprzedzaj¹cym odzyskanie niepodleg³oci wyklucza³y tak¹ mo¿liwoæ. Uwzglêdniaj¹c ten kontekst, a tak¿e bior¹c pod uwagê fakt, ¿e po3
4

S. G r z y b o w s k i: Historia..., s. 255256.
J.O. O l s s o n, M. S j ö g r e n: Ni¿ nad Irlandi¹. Warszawa 1974, s. 110115.
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dzia³y polityczne i partyjne ukszta³towa³y siê wokó³ materii dotycz¹cych
narodzin narodowej niepodleg³oci, a to: statusu cz³onka Wspólnoty Brytyjskiej, granic i wielkoci pañstwa oraz zagadnieñ konstytucyjnych, nie
mo¿na mówiæ (lub mo¿na mówiæ w bardzo ograniczonym zakresie) o ci¹g³oci sytuacji partyjno-politycznej czy ci¹g³oci modelu systemu partyjnego w Irlandii przed odzyskaniem i po odzyskaniu niepodleg³oci. Przyczyni³o siê do tego tak¿e i to, ¿e partie o profilu narodowym czy nacjonalistycznym, których podstawowym celem by³a walka o odzyskanie niepodleg³oci,
a taka sytuacja mia³a miejsce w Irlandii, czêsto nie umia³y sprostaæ wymogom zmieniaj¹cej siê sytuacji i niesionym przez przeobra¿enia wyzwaniom
oraz napiêciom wewn¹trzpartyjnym5.
Partie rozpada³y siê i znika³y z politycznej sceny. Jedynie za³o¿ona
w 1912 roku Partia Pracy, nieakcentuj¹ca materii niepodleg³ociowych,
a koncentruj¹ca siê w swym programie na zagadnieniach socjalno-ekonomicznych, umia³a przetrwaæ czas przemian zwi¹zanych z odzyskaniem niepodleg³oci i znalaz³a sobie miejsce w nowo powsta³ym systemie partyjnym
niepodleg³ej Irlandii6, który ustabilizowa³ siê w koñcu lat dwudziestych XX
wieku, chocia¿ i ona nie uniknê³a pewnej rekonstrukcji, zw³aszcza w wyniku powstania wielkanocnego w 1916 roku. Reasumuj¹c, o istnieniu irlandzkiego systemu partyjnego mo¿emy mówiæ jedynie w kontekcie Irlandii niepodleg³ej, to znaczy od momentu odzyskania niepodleg³oci, co nie oznacza, ¿e idee i programy okresu przedniepodleg³ociowego nie odcisnê³y na
tym systemie swego piêtna.

Formowanie siê i rozwój systemu partyjnego
Ugrupowaniem politycznym, które w momencie podpisania traktatu nie
mia³o powa¿niejszej konkurencji na irlandzkiej scenie politycznej, by³a partia
Sinn Fein. Na jej szczególn¹ pozycjê z³o¿y³o siê kilka przyczyn. Partii Sinn
Fein, pomimo ¿e nie wziê³a udzia³u w powstaniu wielkanocnym, powstanie
to przynios³o najwiêksze korzyci. Sinn Fein ustami swego lidera Arthura
Griffitha potêpi³a powstanie, krytykuj¹c jego republikañskie oblicze. Tym
bardziej fakt jego uwiêzienia przez Brytyjczyków w ramach popowstaniowych represji przysporzy³ popularnoci partii, która od tego momentu
5
B. C h u b b: The Governments and Politics of Ireland. LondonOxfordNew York
1974, s. 70.
6
S. K l i m k i e w i c z: Republika Irlandii. Warszawa 1979, s. 83.
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otwarcie przejê³a kierownictwo nad ruchem narodowym, co pozwoli³o
jej na odniesienie zdecydowanego zwyciêstwa w wyborach do parlamentu
brytyjskiego w 1918 roku7. Zajêcie przez Sinn Fein krytycznego stanowiska wobec zbrojnego zrywu w 1916 roku nie oznacza³o, ¿e idee walki zbrojnej i zaprowadzenia na Zielonej Wyspie ustroju republikañskiego nie znajdowa³y w szeregach partii oddwiêku; przeciwnie, stanowisko partii w tej
kwestii ewoluowa³o i zbrojno-niepodleg³ociowa opcja zyskiwa³a w ramach
Sinn Fein na znaczeniu, co mia³o decyduj¹cy wp³yw na przysz³y kszta³t
systemu partyjnego Irlandii.
Konsekwencj¹ podpisania traktatu by³a koniecznoæ ustosunkowania siê
przez Irlandczyków, a tym samym przez najbardziej znacz¹ce irlandzkie
ugrupowanie polityczne tego okresu  partiê Sinn Fein  do dwóch kwestii:
dominalnego statusu Wolnego Pañstwa Irlandzkiego (tzw. kwestia konstytucyjna) oraz do sprawy podzia³u wyspy na Wolne Pañstwo Irlandzkie obejmuj¹ce 26 hrabstw katolickich oraz na sk³adaj¹c¹ siê z 6 hrabstw Irlandiê
Pó³nocn¹, w której dominowali protestanci, a która na mocy traktatu sta³a
siê brytyjsk¹ prowincj¹. Traktatowe materie leg³y u podstaw pogl¹dowej
polaryzacji irlandzkiej opinii publicznej i rozpadu Sinn Fein na Protraktatow¹ Sinn Fein reprezentuj¹c¹ orientacjê ugodow¹, której liderami byli
A. Griffith oraz William T. Cosgrave, oraz Antytraktatow¹ Sinn Fein, która
pod wodz¹ Eamona de Valery reprezentowa³a opcjê republikañsk¹.
Partie oraz ich liderzy, z których nazwiskami je kojarzono, stanowili
ogniska skupiaj¹ce zwolenników danej opcji. Pierwsze po podpisaniu traktatu wybory, przeprowadzone 16 czerwca 1922 roku, przynios³y przekonuj¹ce zwyciêstwo jego zwolennikom8, do czego jednak w znacznym stopniu
przyczyni³y siê nadzieje ustabilizowania sytuacji i zaprowadzenia pokoju,
jakie ¿ywi³o zmêczone wojn¹ spo³eczeñstwo. Przeciwnicy traktatu nie rezygnowali jednak z d¹¿enia do osi¹gniêcia swych programowych celów,
doprowadzaj¹c do wybuchu wojny domowej, która nie tylko wstrz¹snê³a
podstawami m³odej irlandzkiej pañstwowoci, ale której ofiary, po jej zakoñczeniu, pog³êbi³y podzia³y miêdzy obydwoma partiami i pogl¹dowymi
opcjami.
Wybory z 1922 roku zapocz¹tkowa³y 10-letni okres dominacji i przewagi ugrupowania protraktatowego, do czego przyczyni³y siê tragiczne wydarzenia wojny domowej. Ugrupowanie to w kwietniu 1923 roku przekszta³ci³o siê w now¹ partiê  Cumman na Gaedheal (Wspólnotê Gaelów), która
powszechnie zwana by³a Parti¹ Traktatu. Przewaga tej partii topnia³a jedSinn Fein wywalczy³a wówczas 73 miejsca.
Protraktatowa Sinn Fein uzyska³a wówczas 58 mandatów, przeciw 36 mandatom Antytraktatowej Sinn Fein. Ponadto 17 mandatów przypad³o Partii Pracy; nowej
prawicowej Partii Rolników  7 i niezale¿nym  10.
7
8
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nak w kolejnych wyborach. Dzia³o siê tak przede wszystkim za spraw¹
wspomnianego ju¿ E. de Valery, cz³owieka, na którego rozkaz oddzia³y republikañskie z³o¿y³y broñ w 1923 roku, k³ad¹c kres wojnie domowej.
Rezygnuj¹c z tradycyjnej polityki nielegalnej Irlandzkiej Armii Republikañskiej, w 1926 roku zorganizowa³ on now¹ legaln¹ ju¿ partiê Fianna
Fail (FF  ¯o³nierze Losu)9, której zosta³ przywódc¹ i która pocz¹wszy
od 1927 roku sta³a siê najsilniejsz¹ parti¹ opozycyjn¹ akcentuj¹c¹ swe republikañskie i antytraktatowe nastawienie. Jej zwyciêstwo w wyborach
w 1932 roku10 doprowadzi³o do przemodelowania dotychczasowego kszta³tu systemu partyjnego Irlandii, którego odt¹d Fianna Fail mia³a byæ si³¹
dominuj¹c¹.
Podejmuj¹c próby przeciwdzia³ania sukcesom Fianna Fail oraz odbudowania swej pozycji, Partia Traktatu po³¹czy³a siê w 1933 roku z Parti¹
Rolników, tworz¹c Zjednoczon¹ Partiê Irlandzk¹ i licz¹c na rozszerzenie
swego elektoratu oraz wzrost atrakcyjnoci programu. Po unifikacji w partii ujawni³y siê jednak tendencje faszystowskie, reprezentowane przez
stoj¹cego na czele Zwi¹zku Towarzyszy Broni jednego z liderów partii, gen.
Eiona ODuffyego. Rozwi¹zanie tej paramilitarnej organizacji11 spowodowa³o w partii komplikacje, jakie doprowadzi³y do jej przeorganizowania
w now¹ partiê Fine Gael (FG  Rodzinê Gaelick¹), która obok Fianna Fail
oraz Labour Party sta³a siê trwa³ym elementem irlandzkiego systemu partyjnego.
Funkcjonowanie tak ukszta³towanego systemu nigdy nie wyczerpywa³o siê w dzia³aniu trzech wspomnianych partii politycznych, odgrywaj¹cych rolê jego trwa³ych filarów. Zawsze by³o tam miejsce dla drobniejszych,
najczêciej efemerydalnych ugrupowañ politycznych. Ugrupowania te jednak zawsze musia³y siê liczyæ z wczeniej ukszta³towan¹ biegunow¹ tradycj¹ polityczn¹ i tym samym nieuchronnie zmuszone by³y do zajêcia stanowiska w kwestii traktatowej. To wymusza³o ich orientacjê na jedn¹
z dwóch najwiêkszych partii  Fianna Fail lub Fine Gael, czego konsekwencj¹ najczêciej by³a neutralizacja programowej odrêbnoci i znikniêcie ze sceny politycznej. Czêæ z tych efemerydalnych partii politycznych
sw¹ programow¹ odrêbnoæ opiera³a na specyfice ustosunkowania siê do
kwestii konstytucyjnej, jak na przyk³ad Liga Narodowa (National Legue)
czy Clann Éireann w latach dwudziestych XX wieku albo Partia Centrowa
9
10

cy  7.

Spotykane jest tak¿e t³umaczenie: ¯o³nierze Przeznaczenia.
¯o³nierze Losu zdobyli wówczas 72 mandaty, Partia Traktatu  57, Partia Pra-

11
Gen. E.ODuffy wraz ze sw¹ grup¹ wzi¹³ potem udzia³ w hiszpañskiej wojnie
domowej, walcz¹c po stronie gen. Franco. Zob. G.S. G u r v i æ: Konstitucii buruaznych
gosudarstw Ewropy. Irlandia. Moskwa 1957, s. 411.

128

Systemy polityczne

(Centre Party) w latach trzydziestych. Inne z tych partii, staraj¹ce siê byæ
wyrazicielem interesów grupowych, na przyk³ad interesów zawodowych,
stawa³y siê konsekwentnymi przeciwnikami jednej z dwóch wielkich partii
i zasila³y obóz zwolenników drugiej, jak na przyk³ad w przypadku Partii
Rolników.
Jedynie dwa ugrupowania polityczne nie zmieci³y siê w przedstawionym schemacie. S¹ to: radykalni republikanie, którzy przesadnie koncentruj¹ siê na kwestii traktatu, czyni¹c z niej kluczowy punkt swego programu, oraz labourzyci, którzy konsekwentnie staraj¹ siê jej nie podnosiæ12. Ponadto trzeba zaznaczyæ, ¿e w izbie ni¿szej irlandzkiego parlamentu (Dailu) zawsze zasiadali pos³owie niezale¿ni.
G³êbokie podzia³y przebiegaj¹ce przez irlandzk¹ scenê polityczn¹
g³ównie dotycz¹ materii wewn¹trzkrajowych, z nich siê wywodz¹. W mniejszym stopniu dotycz¹ one polityki zagranicznej, gdzie daje siê zauwa¿yæ prymat interesu pañstwa. W tym kontekcie za znamienn¹ uznaæ
nale¿y zgodn¹ aprobatê wszystkich partii politycznych dla decyzji rz¹du
z 26 sierpnia 1939 roku o zachowaniu neutralnoci w nadchodz¹cej wojnie13. Niemniej interesuj¹co przedstawia³a siê rzecz w zwi¹zku z proklamowaniem republiki w grudniu 1948 roku, co dokona³o siê pod rz¹dami maj¹cej protraktatowe tradycje Fine Gael, która w tym w³anie roku
utworzy³a rz¹d wespó³ ze wszystkimi opozycyjnymi wobec Fianna Fail
partiami. Proklamacja republiki i wyst¹pienie ze Wspólnoty Brytyjskiej,
a tym samym rozstrzygniêcie kwestii konstytucyjnej, stanowi¹cej obok
problemu podzia³u i reunifikacji Zielonej Wyspy jeden z fundamentów
biegunowej konstrukcji irlandzkiego systemu partyjnego, spowodowa³a,
¿e partie polityczne stopniowo zaczê³y coraz wiêcej miejsca w swych programach politycznych powiêcaæ zagadnieniom ekonomicznym, dotychczas spychanym na dalszy plan. Zmiana ta by³a korzystna dla systemu
partyjnego i samych partii. Ograniczaj¹c swe spory w kwestiach historycznych, partie w wiêkszym stopniu zaczê³y koncentrowaæ siê na gospodarce
kraju, któr¹ od gospodarek innych krajów Europy Zachodniej dzieli³ du¿y
dystans.
Zwiastunem os³abienia pozycji partii Fianna Fail oraz utraty przez ni¹
absolutnej wiêkszoci w wyborach w 1948 roku by³y wyniki wyborów w 1943
roku, gdy czêæ jej dotychczasowych zwolenników odda³a g³osy na Partiê
Pracy. Pozycja Fianna Fail zosta³a wówczas uratowana dziêki roz³amowi
w Partii Pracy, którego zarzewiem by³y zarzuty podnoszone przeciw kieB. C h u b b: The Governments..., s. 7273.
W Dailu jedynie J. Dillon publicznie wyst¹pi³ przeciw tej akceptacji. S. G r z y b o w s k i: Historia..., s. 342.
12
13

Andrzej Bisztyga: System partyjny Republiki Irlandii

129

rownictwu partii14 przez jej federacyjnego cz³onka  Zwi¹zek Transportowców i Robotników.
W tym czasie równie¿ Fine Gael odnotowa³a spadek popularnoci, a to
za spraw¹ utworzonej w 1938 roku (a funkcjonuj¹cej do 1965 r.) partii
Clann na Talmhan (Dzieci Ziemi), bêd¹cej kontynuatork¹ tradycji prawicowej Partii Rolników, rekrutuj¹cej swój elektorat sporód drobnych rolników z zachodu i po³udnia kraju. Cechê efemerycznoci trudno przypisaæ tej
partii nie tylko ze wzglêdu na d³ugi okres jej istnienia oraz jej sukcesy
wyborcze, ale tak¿e ze wzglêdu na fakt, i¿ dwukrotnie (w 1948 r. i w 1954 r.)
wspó³tworzy³a rz¹d15.
Inn¹, niedzia³aj¹c¹ ju¿ parti¹, która jednak przez stosunkowo d³ugi
okres swego istnienia (19461969) urozmaica³a swym dzia³aniem irlandzki krajobraz polityczny, by³a partia Clann na Poblachta (Dzieci Ludu)16.
Jej powstanie by³o efektem radykalizacji spo³eczeñstwa, dyktowanej ekonomiczn¹ stagnacj¹. Partia skupia³a liberaln¹ lewicê17.
W przeciwieñstwie do Fine Gael, dominuj¹ca w irlandzkim systemie
partyjnym Fianna Fail, pocz¹wszy od 1971 roku, co pewien czas trapiona
jest secesjami, w wyniku których powstaj¹ nowe partie polityczne, rozszerzaj¹ce swym istnieniem, przynajmniej na pewien czas, katalog irlandzkich ugrupowañ politycznych. W³anie 1971 roku przyniós³ wyst¹pienie
z Fianna Fail jej dzia³acza Kevina Bolanda nieakceptuj¹cego polityki rz¹du wobec wydarzeñ w Irlandii Pó³nocnej18. Utworzy³ on partiê Jednoæ
Irlandzka (Aontacht Éireann), która  g³osz¹c has³a powrotu do republikañskich tradycji  skupia³a w swych szeregach radykalnie nastawionych
by³ych cz³onków FF. Jednoæ Irlandzka nie odnotowa³a jednak znaczniejszych sukcesów wyborczych. Innemu secesjonicie N. Blaneyowi uda³o siê
natomiast uzyskaæ zaufanie elektoratu w niezamo¿nym hrabstwie Donegal, co pozwoli³o mu stan¹æ na czele nowej Niezale¿nej Fianna Fail Partii Republikañskiej (Independent Fianna Fail Republican Party). Temu niewielkiemu ugrupowaniu o lokalnym jedynie znaczeniu uda³o siê jednak
odnieæ si³¹ rzeczy skromny sukces w wyborach do Dailu w 1981 roku19.
Najpowa¿niejszy w skutkach dla FF roz³am mia³ miejsce w 1985 roku i dokona³ siê na tle walki o polityczne przywództwo w partii. Grupa roz³amowa, której przewodzi³ D. OMalley, doprowadzi³a do powstania partii PoWniosek o wykluczenie z szeregów Partii Pracy dotyczy³ Jamesa i Michaela
Larkinów.
15
W. K o n a r s k i: Z problematyki systemu politycznego niepodleg³ej Irlandii. Warszawa 1988, s. 98 oraz zestawienie s. 105111.
16
Spotykane jest tak¿e t³umaczenie: Dzieci Republiki.
17
S. G r z y b o w s k i: Historia..., s. 344.
18
S. K l i m k i e w i c z: Republika..., s. 100.
19
W. K o n a r s k i: Z problematyki..., s. 98 i 110.
14
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stêpowych Demokratów (Progressive Democrats), którzy w wyborach 1987
roku siêgnêli po znacz¹c¹ liczbê 14 mandatów20, jakie  jak mo¿na oczekiwaæ  mog³yby przypaæ FF. Rezultaty kolejnych wyborów dowodz¹
jednak, ¿e po tym sukcesie wp³ywy Postêpowych Demokratów systematycznie malej¹.
Z grona innych partyjnych efemeryd o ograniczonym zasiêgu wp³ywów, jakie po zakoñczeniu II wojny wiatowej zaistnia³y na forum Dailu,
wspomnieæ nale¿y: Narodow¹ Partiê Pracy (National Labour Party  sukces wyborczy odnotowa³a w latach: 1944, 1948); reaktywowan¹ w latach
piêædziesi¹tych Sinn Fein (1957 r.); Narodowo-Postêpowych Demokratów21 (National Progressive Democrats  1961 r.); Sinn Fein Oficjalnych
(Sinn Fein Official  1973 r.), Sinn Fein Partiê Robotnicz¹ (Sinn Fein
Workers Party  1977 r., 1981 r., luty 1982 r.), znajduj¹c¹ kontynuacjê
w Partii Robotniczej (The Workers Party  1987 r.) i Demokratycznej Lewicy (1992 r.); Socjalistyczn¹ Partiê Pracy (1977 r., 1981 r.)22.
Parti¹, która pocz¹wszy od swego pierwszego wyborczego zwyciêstwa
w 1932 roku zajmuje w irlandzkim systemie partyjnym dominuj¹c¹ pozycjê, jest Fianna Fail. Liczba oddawanych na ni¹ w wyborach g³osów oraz
liczba uzyskiwanych dziêki nim w Dailu miejsc pozwala³a jej dotychczas
a¿ 17-krotnie w³asnymi si³ami b¹d przy jej decyduj¹cym udziale formowaæ rz¹d. Na jej korzyæ przemawia³a programowa wzajemna wrogoæ
dwóch pozosta³ych stale obecnych na scenie politycznej partii: konserwatywnej Fine Gael i lewicowej Labour Party. Obydwie te partie zawsze ³¹czy³a chêæ odebrania partii Fianna Fail prymatu i inicjatywy tworzenia
rz¹du. Do zawarcia programowo egzotycznej koalicji Fine Gael i Labour
Party dochodzi³o dotychczas 5-krotnie, czego efektem by³o tworzenie przez
nie koalicyjnych rz¹dów w latach 1954, 1973, 1981, listopadzie 1982 roku
i w 1992 roku. Praktyka polityczna oraz rezultaty wyborów parlamentarnych w latach 1992 oraz 1997 uzasadni³y twierdzenie, ¿e Fianna Fail nie
cieszy³a siê w tym czasie siê takim spo³ecznym poparciem, jak to mia³o miejsce jeszcze w latach osiemdziesi¹tych minionego wieku. Tezê tê uzasadnia
porównanie rezultatów wyborów z 1987 roku (tabela 1), kiedy nic nie zapowiada³o znacz¹cych zmian w preferencjach elektoratu, z wynikami wyborów z 1992 roku (tabela 2) oraz z 1997 roku (tabela 3), a tak¿e analiza
zestawienia procentowego okrelaj¹cego stopieñ spo³ecznego poparcia dla
poszczególnych partii politycznych.
20
The Europa World Year Book 1990. Vol. I: Europa Publications Limited. Ireland,
Introductory Survey. London 1991, s. 1383.
21
Patrz T. O r 1 e w i c z: Partie i organizacje ch³opskie w Europie kapitalistycznej.
Warszawa 1966, s. 393.
22
W. K o n a r s k i: Z problematyki..., zestawienie s. 105111; The Sunday Tribune 29 November 1992  A Special Supplement: Election 1992, The Result, s. 2.
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Ta b e l a 1

Wyniki wyborów do Dailu w 1987 roku*
Liczba
Liczba
Procent g³osów
oddanych g³osów
zdobytych miejsc

Partia

Fianna Fail

784 606

44,15

81

Fine Gael

481 137

27,07

51

Progressive Democrats

210 587

11,85

14

Labour Party

114 553

6,45

12

Workers Party

67 263

3,78

4

Sinn Fein

32 933

1,85



Partie mniejsze i niezale¿ni

86 163

4,85

4

* Decyduj¹ce znaczenie dla sk³adu politycznego rz¹du maj¹ wyniki wyborów do licz¹cej 166 deputowanych Izby Reprezentantów (Dail Éireann), Narodowego Parlamentu Irlandii (Oireachtas). Senat
(Senead Éireann), sk³adaj¹cy siê z 60 senatorów, wy³aniany jest w z³o¿ony sposób: 11 senatorów jest
mianowanych przez premiera, 6 jest wybieranych przez uniwersytety, a 43  w systemie kurialnym.
 r ó d ³ o: The Europa World Year Book 1989. Vol. I: Europa Publications Limited. Ireland Introductory
Survey, 1990, s. 1392.

Ta b e l a 2
Wyniki wyborów do Dailu w 1992 roku
Partia

Liczba
Liczba
Procent g³osów
oddanych g³osów
zdobytych miejsc

Fianna Fail

674 696

39,1

68

Fine Gael

422 146

25,5

43

Labour Party

333 013

19,3

33

Progressive Democrats

80 803

4,7

10

Democratic Left/Workers Party

47 965

2,8

4

166 382

9,6

5





1

Partie mniejsze i niezale¿ni
Ceann Comhairle*

* Zgodnie z Konstytucj¹ przewodnicz¹cy Dailu (Speaker  Ceann Comhairle) staje siê automatycznie
deputowanym Dailu u wy³onionego w kolejnych wyborach, bez potrzeby brania w nich udzia³u. J.D.
OD o n n e l: How Ireland is Governed. Dublin 1991, s. 20.
 r ó d ³ a: The Sunday Tribune, 29 November 1992  A Special Supplement: Election 1992, The Result,
s. 2; M. L a v e r, K.A. S h e p s l e: Making and Breaking Governments. Cabinets and Legislatures in Parliamentary Democracies. Cambidge 1996, s. 138.

Dane te odzwierciedla³y nie tyle spadek popularnoci w ci¹gu 10 lat
partii Fianna Fail i Fine Gael (pierwszej z nich uda³o siê w wyborach
w 1989 roku powtórzyæ wynik wyborczy z 1987 roku, a druga nawet nieznacznie go poprawi³a  (patrz tabela 5)  ile raczej wiadczy o wielkim
9*
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wysi³ku propagandowym, kampanijnym oraz wzrocie spo³ecznego zaufania do programowych hase³ Labour Party. Decyduj¹ce znaczenie dla
spadku poparcia wyborców dla dwóch najwiêkszych partii politycznych mia³
okres miêdzy 1989 a 1992 rokiem. Za istotne nale¿y uznaæ, ¿e kryzys sta³
siê udzia³em obydwu wiod¹cych partii. Tak¿e Postêpowi Demokraci, którym ich wyborczy debiut w 1987 roku przyniós³ zwyciêstwo nad labourzystami, w 1992 roku musieli pozostaæ w ich cieniu.
W 1992 roku Fianna Fail uzyska³a najni¿szy procent g³osów i najmniejsz¹ liczbê miejsc w Dailu od 1927 roku. Nadal jest niekwestionowanym
liderem irlandzkiej sceny politycznej, uzyska³a tak¿e wiêkszy procent mandatów (41%) ni¿ g³osów (39%), procentowa za przewaga liczby mandatów
nad liczb¹ g³osów by³a wiêksza ni¿ w wyborach 1987 roku. Niemniej
674 696 g³osów oddanych na ni¹ w 1992 roku wobec 811 615 g³osów, jakimi obdarzyli j¹ wyborcy w 1977 roku, oznacza zmniejszenie ich liczby
o 136 919, czyli 17-procentow¹ redukcjê.
W latach 19771997 pozycja wyborcza wszystkich partii uleg³a du¿ym
zmianom. Fine Gael uzyska³a w 1992 roku o 66 621 g³osów mniej ni¿
w 1977 roku, które to wybory sama partia okreli³a jako rozgromienie partii (debacle of the party). 442 146 g³osów oddanych w wyborach z 1992
roku na Fine Gael oznacza dramatyczny 36-procentowy spadek liczby g³osów w porównaniu z wynikami wyborów z listopada 1982 roku, kiedy na
FG oddano 662 284 g³osy, a wynik klasyfikowano jako sukces partii. Wybory z 1992 roku przynios³y Fine Gael najni¿szy od 1948 roku procent
liczby g³osów i najmniejsz¹ liczbê mandatów od 1957 roku. Rok 1957 by³
rokiem upadku koalicyjnego rz¹du Fine Gael i Labour Party i powrotu
Fianna Fail do w³adzy. Labour Party osi¹gnê³a w wyborach 1992 roku
wyniki najlepsze w swej historii, siêgaj¹c po 19,3% g³osów i 20% mandatów. Pad³y na ni¹ 333 032 g³osy, co w porównaniu z wyborczym wynikiem
z 1987 roku (114 551 g³osów) stanowi³o wzrost o 190%.
W nastêpstwie wyborów z 1992 roku premier Albert Reynolds zrezygnowa³ zarówno z przewodzenia rz¹dowi, jak i z funkcji lidera Fianna Fail.
Nast¹pi³o to w listopadzie 1994 roku. Miesi¹c póniej powsta³a trójpartyjna,
tak zwana Têczowa Koalicja, w której sk³ad wesz³y: Fine Gael, Partia Pracy
oraz Demokratyczna Lewica. Partiom tym uda³o siê prze³amaæ wzajemne
programowe antagonizmy. Zdecydowa³y siê one na podjêcie nie³atwego zadania poszerzenia w znacz¹cym zakresie swych koalicyjnych zdolnoci.
15 maja 1997 roku J. Bruton, wykorzystuj¹c fakt, ¿e Irlandia osi¹gnê³a w tym czasie doskona³e wyniki ekonomiczne, zarz¹dzi³ przedterminowe
wybory, wyznaczaj¹c ich datê na 6 czerwca. Wybory te mia³y mieæ charakter plebiscytarny. Wyborcze rezultaty angielskiej zagrywki J. Brutona
mia³y dowieæ skali rosn¹cego poparcia elektoratu dla Têczowej Koalicji,
a zw³aszcza dla wiod¹cej w jej ramach Fine Gael, i uzmys³owiæ j¹. Dail

Andrzej Bisztyga: System partyjny Republiki Irlandii

133

zosta³ wiêc rozwi¹zany przed up³ywem kadencji (premature dissolution).
5-letnia kadencja Dailu nie dobieg³a zatem koñca w zwyk³ym trybie, czego
efektem musia³y byæ przypieszone wybory.
Rozpoczê³a siê kampania wyborcza. Przez kolejne trzy tygodnie uwagê
opinii spo³ecznej mia³y zaprz¹taæ sprawy: podatków, przestêpczoci, narkomanii, aborcji, bezrobocia oraz odwieczna kwestia Irlandii Pó³nocnej. Ustêpuj¹cy premier podkrela³ zas³ugi kierowanej przez niego koalicji dla stabilizacji sceny politycznej, w tym zas³ugi na rzecz porozumienia anglo-irlandzkiego.
Lider sprzymierzonej w centroprawicowej koalicji z Postêpowymi Demokratami Fianna Fail Bertie Ahern sk³ada³ obietnice redukcji podatków,
ograniczenia przestêpczoci oraz mocnego wsparcia dla procesu pokojowego w Irlandii Pó³nocnej.
Tymczasem dzieñ wyborów przyniós³ rezultaty, które nie do koñca spe³nia³y oczekiwania ich inicjatorów. Koalicja centroprawicowa: Fianna Fail
i Postêpowi Demokraci zdobyli ³¹cznie 81 mandatów, co okaza³o siê ca³kiem
dobrym rezultatem wobec 75 mandatów, jakie przypad³y centrolewicowej
Têczowej Koalicji. Do uzyskania wiêkszoci w licz¹cym 166 miejsc Dailu
centroprawicowym zabrak³o 3 mandatów. W tej sytuacji skutecznie zwrócili siê oni ku deputowanym niezale¿nym, którym przypad³o 7 mandatów.
Ta b e l a 3
Wyniki wyborów do Dailu w 1997 roku
Partia

Liczba
Liczba
Procent g³osów
oddanych g³osów
zdobytych miejsc

Fianna Fail

703 682

39,3

77

Fine Gael

499 936

28,0

54

Labour Party

186 044

10,4

17

Progressive Democrats

83 765

4,7

4

Democratic Left

44 901

2,5

4

Green Alliance

49 323

2,8

2

Sinn Fein

45 614

2,5

2

175 720

9,8

7

Partie mniejsze i niezale¿ni

 r ó d ³ o: Inter-Parlamnentary Union [http://www.ipu.org:80/cgi/multiga...ml&l (31 grudnia 1998)].

Ostatnie wybory parlamentarne, to jest wybory z roku 2002, pozwalaj¹ na konstatacjê, ¿e Fianna Fail wyci¹gnê³a wnioski ze swoich de facto
pora¿ek w latach 1992 i 1997, podejmuj¹c dzia³ania na rzecz budowy pozytywnego wizerunku partii. W wyborach tych Fianna Fail zdoby³a 81 man-
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datów, a tym samym uda³o jej siê znacz¹co poprawiæ stan posiadania miejsc
w Dailu. Sukces okaza³ siê tym powa¿niejszy, ¿e jej odwieczna rywalka
Fine Gael odnotowa³a znacz¹cy spadek poparcia elektoratu, trac¹c 23 mandaty w porównaniu ze swym stanem posiadania miejsc w Dailu w 1997
roku. W wyborach roku 2002 nieco lepszy wynik w porównaniu z wyborami roku 1997 odnotowa³y Labour Party, Postêpowi Demokraci oraz Sinn
Fein. O sukcesie mog¹ mówiæ zieloni, otó¿ Zielony Sojusz (Comhaontas
Glas) uzyska³ 6 mandatów, co w porównaniu z 2 mandatami wywalczonymi w roku 1997 oznacza potrojenie parlamentarnego stanu posiadania.
Z parlamentarnej sceny zniknê³a natomiast Demokratyczna Lewica.
Wyniki wyborów do Dailu w 2002 roku

Ta b e l a 4

Procent
Liczba
zdobytych miejsc zdobytych miejsc

Partia

Fianna Fail

48,8

81

Fine Gael

18,7

31

Labour Party

12,6

21

Progressive Democrats

4,8

8

The Green Alliance

3,6

6

Sinn Fein

3,0

5

Partie mniejsze i niezale¿ni

8,5

14

 r ó d ³ a: [http://www.ireland.com/focus/election_ (10.08.2005)], Kraje wiata (online).
Warszawa: Wydawnictwa PAP, 2005 [www.http://dokumentacja.pap.com.pl/bt/ (23
maja 2005)].

Ta b e l a 5
Zestawienie procentowych wyników wyborów do Dailu w latach 19231997
Rok

Fianna
Fail

Fine
Gael

Labour
Party

Progressive
Democrats

Democratic Left
(Workers Party)

Pozosta³e
partie
i niezale¿ni

1

2

3

4

5

6

7

1923

27,4

39,0

10,6

23,0

1927 czerwiec

26,1

27,4

12,6

33,9

1927 wrzesieñ

35,2

38,7

9,1

22,1

1932

44,5

35,3

7,7

12,6

1933

39,7

30,5

5,7

14,1

1937

45,2

34,8

10,3

9,7
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cd. tab. 5

1

2

3

4

1938

51,9

33,3

10,0

4,7

1943

41,9

19,8

15,7

19,3

1944

48,9

20,5

11,5

19,2

1948

41,9

19,8

11,3

27,0

1951

46,3

25,7

11,4

16,6

1954

43,4

32,0

12,1

12,6

1957

48,3

26,6

9,1

16,0

1961

43,8

32,0

11,6

12,6

1965

47,8

33,9

15,4

2,8

1969

45,7

34,1

17,0

3,2

1973

46,3

35,1

13,7

5,0

1977

50,6

30,5

11,6

1,7

5,5

1981

45,3

36,5

9,9

1,7

6,7

1982 luty

47,3

37,3

8,1

2,2

4,1

1982 listopad

45,2

39,2

9,4

3,1

3,1

1987

44,2

27,1

6,4

11,9

3,8

6,7

1989

44,2

29,3

9,5

5,5

5,0

6,6

1992

39,1

24,5

19,3

4,7

2,8

9,6

1997

39,3

28,0

10,4

4,7

2,5

15,1

2002

48,8

18,7

12,6

4,8

5

6

7

15,1

O b j a  n i e n i a: Rezultat Fianna Fail z 1923 r. dotyczy Partii Antytraktatowej; rezultaty Fine Gael z lat 1923
1932 dotycz¹ jej poprzedniczki  Cumman na Gaedheal.
 r ó d ³ a: The Sunday Tribune, 29 Novemher 1992  A Special Supplement, Election 1992, The Result, s. 2;
Inter-Parliamentary Union. [http://www.ipu.org:80/cgi/multiga...ml&l (31 grudnia 1998)], Kraje wiata (online).
Warszawa. Wydawnictwa PAP, 2005 [www. http://dokumentacja.pap.com.pl/bt (23 maja 2005)].

Porównuj¹c rezultaty wyborów z 1992 roku i 1997 roku, procentowe
poparcie elektoratu dla Fianna Fail nie uleg³o wówczas zasadniczej zmianie. Tak s³abe wyniki, zarówno w jednych, jak i w drugich wyborach, Fianna Fail odnotowa³a w roku 1933, a wiêc ponad pó³ wieku wczeniej. Po raz
drugi z rzêdu partii tej nie uda³o siê przekroczyæ 40-procentowego pu³apu
spo³ecznego poparcia. Przewidywano, ¿e je¿eli sytuacja ta powtórzy siê
w kolejnych wyborach, byæ mo¿e mo¿na bêdzie mówiæ o trwa³ych zmianach lub sta³ej tendencji. Ten czarny dla Fianna Fail scenariusz nie mia³
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siê jednak sprawdziæ. Wyniki wyborów z 2002 roku s¹ interpretowane jako
odrodzenie tej partii. Z kolei Fine Gael w 1997 roku odbudowa³a swój potencja³ poparcia sprzed dziesiêciu lat. Jej dystans do Fianna Fail uleg³ wówczas niewielkiemu, ale jednak, zmniejszeniu. Rezultaty wyborów z 2002
roku okaza³y siê dla Fine Gael niemi³ym zaskoczeniem. Tak niekorzystnego wyniku wyborczego partia ta nie odnotowa³a nigdy wczeniej, nawet
w tak nieszczêliwych dla niej wyborach, jak te z lat 1943 i 1948. Wybory
roku 1997 przynios³y akceptacjê dla Postêpowych Demokratów i Demokratycznej Lewicy, która utrzyma³a siê na poziomie z 1992 roku. Jeli jednak
Postêpowi Demokraci w wyborach, roku 2002 zwiêkszyli swój stan parlamentarnego posiadania, to Demokratyczna Lewica ca³kowicie odda³a swe
pole konkurentom. Je¿eli chodzi o Partiê Pracy, o ile w wyborach z 1997
roku ponios³a ona znaczne straty w porównaniu z wynikiem wyborczym
z roku 1992  jej elektorat skurczy³ siê niemal o po³owê i jest to do pewnego
stopnia cena, jak¹ partii tej przysz³o zap³aciæ za têczowy sojusz, o tyle
rezultat wyborczy z roku 2002 wiadczy  jak siê wydaje  o powodzeniu
prób odbudowy swych politycznych wp³ywów w spo³eczeñstwie. Za swoist¹
triumfatorkê wyborów zarówno z 1997 roku, jak i z 2002 roku mo¿na uznaæ
Sinn Fein. W 1997 roku po raz pierwszy od lat dwudziestych uda³o siê
wprowadziæ swojego kandydata do Dailu, natomiast w roku 2002 obsadzi³a w Dailu a¿ 5 mandatów. W konsekwencji ostatnich wyborów istotny
wzrost stanu posiadania w Dailu odnotowali równie¿ zieloni.
Co warte nadmienienia, nieco inaczej przedstawia siê sk³ad polityczny
Senatu (Seanad Éireann) ukszta³towany w konsekwencji wyborów z lipca
2000 roku. 60 senackich mandatów zosta³o podzielonych miêdzy Fianna
Fail  30, Fine Gael  15, Labour Party  5, Postêpowych Demokratów  4,
niezale¿nych  5 i innych  1. Równie¿ w przypadku Senatu pozycja Fianna Fail (50% mandatów) mo¿e byæ okrelona jako pozycja partii dominuj¹cej, natomiast wynik uzyskany Fine Gael  chocia¿ zdecydowanie lepszy
ni¿ od wyniku wyborów do Dailu z maja 2002 roku, to jednak w ¿adnym
razie nie mo¿na uznaæ, ¿e je rekompensuje.

Charakterystyka partii politycznych
Fianna Fail
Partia o charakterze republikañskim i narodowym, g³osz¹ca przywi¹zanie do tradycji narodowej i rodzinnej oraz promocji zamieraj¹cego jêzyka
irlandzkiego. Swój program okrela jako centrowy. Historycznie taka jest
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te¿ jej pozycja pomiêdzy konserwatywn¹ Fine Gael a lewicow¹ Labour Party.
Jej elektorat rekrutowa³ siê pocz¹tkowo z ni¿szych warstw klasy redniej
i mniej zamo¿nych rolników. Obecnie jednak trudno by³oby wskazaæ zasadnicze podzia³y klasowe przebiegaj¹ce miêdzy zwolennikami Fianna Fail
i jej rywalki Fine Gael. Twórca Fianna Fail, a zarazem jeden z konstruktorów irlandzkiej pañstwowoci E. de Valera okreli³ kierunek poszukiwañ
spo³ecznego poparcia dla partii w powiedzeniu: Starajcie siê przede wszystkim dotrzeæ do sprzedawców, a nie do w³acicieli sklepów23. Realizacja tego
postulatu przynios³a wymierne efekty wyborcze, zw³aszcza je¿eli by³ on
poparty treciami patriotycznymi, których symbolicznym wyrazem jest s³ynne zdanie twórcy Fianna Fail: Kiedy chcê siê dowiedzieæ, co myli naród
irlandzki, pytam o to moje serce24.
Nadrzêdnym i d³ugofalowym celem polityki Fianna Fail jest powstanie
suwerennej, zjednoczonej, z³o¿onej z 32 hrabstw Republiki Irlandii. Zjednoczenie Zielonej Wyspy mia³oby dokonaæ siê stopniowo. Za istotny z formalnego punktu widzenia krok na tej drodze nale¿y uznaæ przyjêcie w 1937 roku
republikañskiej w swych treciach Konstytucji, która w art. 2 i 3 nawi¹zuje
do kwestii reunifikacji i okrela terytorium narodowe jako ca³¹ wyspê Irlandiê. Partia opowiada siê za zacienieniem wiêzi ekonomicznych z Irlandi¹
Pó³nocn¹ oraz za przeprowadzeniem zjednoczenia na drodze pokojowej. Potwierdzeniem deklaracji pokojowego zjednoczenia Irlandii by³o to, ¿e w 1983
roku Fianna Fail obok Fine Gael sta³a siê wspó³autork¹ Forum Nowej Irlandii (New Ireland Forum)25, którego konsekwencj¹ by³o zawarcie w 1985 roku
Angielsko-Irlandzkiego Porozumienia (Anglo-Irish Agreement), przewiduj¹cego regularny udzia³ rz¹du Irlandii w regulowaniu niektórych spraw Irlandii Pó³nocnej, zastrzegaj¹c jednak, ¿e jakiekolwiek zmiany w jej strukturze nie bêd¹ mo¿liwe bez akceptacji wiêkszoci jej mieszkañców26. Porozumienie to zosta³o zatwierdzone przez irlandzki i brytyjski parlamenty.
Ostatnie programy ekonomiczne Fianna Fail s¹ utrzymane w duchu
redukcji obci¹¿eñ podatkowych i zwiêkszenia wymiaru wiadczeñ socjalnych, szczególnie du¿o uwagi powiêca siê w nich jednak problemom emigracji i bezrobocia. D¹¿¹c do powstrzymania fali emigracji, Fianna Fail
dostrzega mo¿liwoæ stworzenia oko³o dziesi¹tek tysiêcy nowych miejsc pracy, g³ównie w przemyle, ale tak¿e w turystyce, lenictwie i ogrodnictwie27.
Proponuje równie¿ pewne rozwi¹zania systemowe, maj¹ce ograniczyæ rozmiary bezrobocia. Rozwi¹zania te polegaj¹ na kszta³towaniu warunków
S. K l i m k i e w i c z: Z problematyki..., s. 87.
B. C h u b b: The Governments..., s. 77.
25
Obok Fianna Fail w Forum udzia³ wziê³y Fine Gael i Labour Party ze strony irlandzkiej oraz socjaldemokraci i labourzyci ze strony Irlandii Pó³nocnej.
26
The Europa..., s. 1383; Anglo-Irish-Agreement. Fine Gael Press Office. Dublin 1985.
27
National Recovery, The Next Phase, Fianna Fails Election Programme 1989, s. 2.
23
24
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ekonomiczno-prawnych dogodnych do tworzenia nowych stanowisk pracy
i przyci¹gania inwestorów oraz na udzielaniu po¿yczek rz¹dowych. Mia³by tak¿e powstaæ fundusz na rzecz tworzenia miejsc pracy. Fianna Fail
proponuje restrukturyzacjê rz¹du, polegaj¹c¹ na powo³aniu specjalnego
zespo³u do spraw zatrudnienia, którego zadaniem by³oby nie tylko tworzenie nowych miejsc pracy, ale tak¿e ochrony ju¿ istniej¹cych miejsc. Powsta³by
zatem system wczesnego ostrzegania przed niebezpieczeñstwem likwidacji
miejsc pracy, dotycz¹cy firm potrzebuj¹cych pomocy28. Programowymi celami partii s¹ tak¿e: d¹¿enie do ekonomicznej niezale¿noci kraju na podstawie jego w³asnych bogactw i zasobów oraz równomiernoæ rozwoju aglomeracji przemys³owych i wsi irlandzkiej.
Zwa¿ywszy na polityczn¹ to¿samoæ Fianna Fail oraz na charakter jej
politycznego apelu, jest to partia polityczna zaliczana do kategorii ugrupowañ typu catch-all29. Jej baza spo³eczna jest heterogeniczna, a formu³owane przez ni¹ strategie polityczne z regu³y maj¹ charakter ponadklasowy30.
Fianna Fail jest najwiêksz¹ parti¹ polityczn¹ Irlandii i cechuje j¹ najwy¿szy stopieñ zorganizowania.
Struktura Fianna Fail

Schemat 1

konwencja roczna
(Ard Fheis)
egzekutywa ogólnokrajowa
(National Executive)
rada okrêgowa
(Comhairle Dail Ceanntair)
rada rejonowa
(Comhairle Ceanntair)
oddzia³ lokalny
(Cumman)
28
The Six-Point Plan For National Progress, Fianna Fail  The Republican Party.
Dublin 2002, s. 37.
29
Has³o: Fianna Fail w: Encyklopedia politologii. Red. M. ¯ m i g r o d z k i. T. 3:
Partie i systemy partyjne. Oprac. A. A n t o s z e w s k i, R. H e r b u t. Zakamycze 1999,
s. 50.
30
Tam¿e.
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Konwencja roczna stanowi najwy¿szy organ partyjnej w³adzy w czasie
jej trwania. W jej sk³ad wchodz¹ delegaci reprezentuj¹cy wszystkie zarejestrowane ogniwa partii. Cz³onkowie partii oraz osoby j¹ wspieraj¹ce maj¹
prawo uczestniczenia w konwencji w charakterze obserwatorów. Funkcjê
najwy¿szego organu w³adzy partii miêdzy okresami obrad konwencji pe³ni
egzekutywa ogólnokrajowa, sk³adaj¹ca siê z 46 delegatów okrêgów, cz³onków partii bêd¹cych cz³onkami rz¹du i parlamentu oraz z 15 elektorów
wybieranych corocznie przez konwencjê. Rada okrêgowa sk³ada siê z 6
delegatów wybranych w rejonach, delegata okrêgu oraz cz³onków Izby
Reprezentantów z obszaru objêtego w³aciwoci¹ rady. W sk³ad rady rejonowej wchodzi 3 delegatów z oddzia³ów lokalnych oraz 3 wy³anianych
w innym trybie. Podstawowym ogniwem organizacyjnym partii jest oddzia³
lokalny obejmuj¹cy zarejestrowanych na podleg³ym mu obszarze cz³onków partii31.
Dwie pozosta³e du¿e partie  Fine Gael i Labour Party  maj¹ zbli¿on¹
strukturê i organizacjê32, dlatego kwestie te nie bêd¹ ju¿ szerzej podnoszone podczas charakteryzowania tych partii. W odniesieniu do pozosta³ych,
drobniejszych ugrupowañ politycznych trudno mówiæ o z³o¿onej organizacji czy strukturze, które s¹ w ich przypadku p³ynne, elastyczne i czêsto
oparte na osobistych kontaktach.
Fine Gael
Partia o charakterze pragmatycznym i w tym kontekcie kontynuatorka protraktatowych tradycji. W przeciwieñstwie do Fianna Fail nie akcentuje potrzeby odnowy jêzyka irlandzkiego, a nawet opowiada siê za zaniechaniem polityki dwujêzycznoci33. Wyraniej od swej rywalki akcentuje
w programach politycznych zagadnienia ekonomiczne, jest tak¿e rzeczniczk¹ procesu integracji Europy oraz zacieniania zwi¹zków Irlandii z organizacjami europejskimi. Pierwotnie jej zaplecze wyborcze stanowi³y przede
wszystkim bogatsze grupy spo³eczeñstwa  rednia i drobna bur¿uazja
i zamo¿niejsi rolnicy. Jednak  podobnie, jak z czasem dosz³o do zatarcia
zasadniczych ró¿nic programowych obydwu wiod¹cych partii irlandzkich
Some Notes on Irelands Premier Political Party. Fianna Fail, 1992, s. 4.
Konwencja roczna Fine Gael ma nawet tê sam¹ gaelick¹ nazwê, co konwencja
Fianna Fail. Patrz tak¿e B. C h u b b: The Governments..., s. 88, 91.
33
W ustêpach 1 i 2 art. 8 Konstytucji Irlandii przewiduje siê: Jêzyk irlandzki jako
jêzyk narodowy jest pierwszym jêzykiem urzêdowym. Jêzyk angielski jest uwa¿any za
drugi jêzyk urzêdowy. Konsekwencj¹ tego zapisu jest m.in. publikowanie aktów prawnych w dwóch wersjach jêzykowych, nie wy³¹czaj¹c samej Konstytucji.
31
32
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 za nieaktualne nale¿y uznaæ klasowe zró¿nicowanie ich elektoratów,
które nota bene i w przesz³oci nie by³o ostre.
Stosunek Fine Gael do kwestii podzia³u wyspy wiadczy o kontynuacji
negocjacyjnych tradycji dawnej Partii Traktatu oraz o jej pragmatycznym
podejciu do tego problemu. Do zawarcia wspomnianego wczeniej Angielsko-Irlandzkiego Porozumienia, stanowi¹cego znacz¹cy krok naprzód
w uregulowaniu stosunków z Irlandi¹ Pó³nocn¹, dosz³o w 1985 roku, kiedy
to ster rz¹dów spoczywa³ w rêku Fine Gael, co nie jest pozbawione politycznej wymowy. Ponadto partia ta za skuteczn¹ metodê prze³amywania barier dziel¹cych Irlandiê i Irlandiê Pó³nocn¹ uwa¿a integracjê rynku europejskiego34. W tym kontekcie proces jednoczenia siê Europy jest czynnikiem eliminuj¹cym przemoc i niezgodê na rzecz pokoju i harmonii pomiêdzy obydwoma spo³ecznociami. Zasiadaj¹cy w Parlamencie Europejskim
cz³onkowie Fine Gael staraj¹ siê wykorzystaæ stwarzane przez rozwój Wspólnoty Europejskiej szanse w celu umo¿liwienia obydwu spo³ecznociom
wyspy pokojowego istnienia w poczuciu wzajemnego zaufania35. Konsekwencj¹ takiego stanowiska w sprawie unifikacji wyspy jest zdecydowane i jednoznaczne potêpienie przez Fine Gael Irlandzkiej Armii Republikañskiej
i dokonywanych przez ni¹ aktów terroru36. Fine Gael k³adzie tak¿e nacisk
na ekonomiczny aspekt zjednoczenia wyspy, sygnalizuj¹c, i¿ jednym z jego
gospodarczych profitów by³oby otwarcie siê mo¿liwoci utworzenia oko³o
75 tys. nowych miejsc pracy.
Podobnie jak Fianna Fail, Fine Gael musi w swych programach ustosunkowywaæ siê do aktualnych problemów bezrobocia i emigracji. Proponuje ona stworzenie nowej ekonomii pracy, która mia³aby opieraæ siê na
zrekonstruowanym programie bud¿etowym oraz za³o¿eniach opracowanego przez ekonomistów Fine Gael dokumencie zatytu³owanym W drodze do
ekonomii pracy (Towards The Jobs Economy). Fine Gael chcia³aby osi¹gn¹æ stan, w którym stworzenie nowego stanowiska pracy by³oby najbardziej op³acalnym przedsiêwziêciem inwestora, bez wzglêdu na skalê podejmowanego przez niego dzia³ania. W zwi¹zku z tym proponowane przez
Fine Gael zmiany stanu prawnego dotycz¹ g³ównie ustaw przemys³owych
(industry acts) oraz prawa podatkowego37. Partia proponuje redukcjê o po³owê podatku p³aconego od istniej¹cych i nowo tworzonych miejsc pracy, co
mia³oby prowadziæ do obni¿enia kosztów tworzenia i utrzymania ju¿ istMaking Europe Work For You. Fine Gaels Programme For The European Elections.
June 1989, s. 67.
35
Ibidem, s. 8.
36
Fine Gael is The Party of Innovation and of New ideas. Address by John Bruton,
T. D., On the Occasion of His Election as Leader of Fine Gael, 20 November 1990, s. 4.
37
Towards The Jobs Economy. A Policy Document Published by Fine Gael. May 1992,
s. 21.
34
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niej¹cych miejsc pracy przeciêtnie o 6%. Efektem zastosowania tego rodka by³oby równie¿ skrócenie okresu oczekiwania na kursy, których celem
jest przekwalifikowanie pracownika.
Jednym z programowych celów partii jest ograniczenie i powstrzymanie emigracji, zw³aszcza emigracji ludzi m³odych. Zjawisku wychodstwa
m³odzie¿y mia³yby przeciwdzia³aæ konkretne bodce ekonomiczne, zachêcaj¹ce pracodawców do jej zatrudniania, a przybieraj¹ce postaæ okresowych, 2-letnich zwolnieñ podatkowych dla ka¿dej zatrudnionej osoby
w wieku do 23 lat. W³anie w pobudzeniu kreatywnoci ludzi m³odych
Fine Gael upatruje sposób na podniesienie stopy ¿yciowej w Irlandii, krytykuj¹c maj¹ce prowadziæ do osi¹gniêcia tego celu metody proponowane
przez pozosta³e partie  Fianna Fail oraz Partiê Pracy z Parti¹ Robotnicz¹,
a oparte na modelu kolektywnego paternalizmu38. Mimo to pod adresem
tych partii oraz wszystkich pozosta³ych partii reprezentowanych w Dailu
Fine Gael wysuwa propozycjê ustanowienia w Izbie Reprezentantów Forum Pracy, skupiaj¹cego przedstawicieli tych partii. W pracach Forum
uczestniczy³by rz¹d w pe³nym sk³adzie. Zadaniem Forum by³oby okrelanie kierunków polityki tworzenia miejsc pracy oraz realizacja jego ustaleñ
za spraw¹ uczestnicz¹cej w jego dzia³aniach egzekutywy.
Europejskie ambicje partii ujawniaj¹ siê tak¿e w krytyce irlandzkiego
systemu administracyjnego, uchodz¹cego za jeden z najbardziej scentralizowanych systemów w Europie. Skutkiem rozszerzenia zakresu kompetencji w³adz lokalnych by³by tak¿e wzrost zaufania spo³eczeñstwa do organów administracji39.
Fine Gael zwraca uwagê na potrzebê prowadzenia czystej polityki,
na koniecznoæ podkrelania s³u¿ebnej wobec narodu roli sterników nawy
pañstwowej. Jej program przewiduje ustanowienie Parlamentarnej Komisji Etyki, która czuwa³aby nad przestrzeganiem dobrze pojêtego kodeksu
postêpowania polityków. W sk³ad tego kontrolnego organu weszliby: rewident i kontroler generalny (Comptroller and Auditor General), ombudsman40 oraz sêdzia jednego z s¹dów wy¿szej instancji41.
Struktura Fine Gael zasadniczo nie odbiega od wczeniej przedstawionej struktury Fianna Fail. Niemniej jednak odnotowania wymaga pojawienie siê w niej ostatnio nowego ogniwa w postaci rad regionalnych (Regional Councils). Rady te zosta³y utworzone na podstawie 4 okrêgów wyborczych do Parlamentu Europejskiego. W sk³ad ka¿dej z nich wchodz¹
Fine Gael Is The Party..., s. 2.
Fine Gael Priorities for Government 19921997. Lets Bring Out The Best In The
Country, s. 12.
40
Szerzej o ombudsmanie pisze A. B i s z t y g a: Instytucja ombudsmana w Irlandii. PiP 1992, z. 2, s. 6874.
41
Fine Gael Priorites..., s. 12.
38
39
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przedstawiciele okrêgów wyborczych do Dailu objêtych regionem, przedstawiciele lokalnych w³adz partii, deputowani z danego regionu oraz cz³onkowie Parlamentu Europejskiego z ramienia Fine Gael. G³ówne zadanie
rad stanowi organizacja kampanii w wyborach europejskich oraz analiza
programu politycznego przedk³adanego im przez lidera partii42. Przedstawiona modyfikacja w organizacji partii koresponduje z partyjnym postulatem o zwiêkszeniu udzia³u Irlandii i samej Fine Gael w ¿yciu miêdzynarodowym. Fine Gael to partia cz³onkowska Europejskiej Partii Ludowej43.
W literaturze przedmiotu Fine Gael jest klasyfikowana jako partia centroprawicowa i chadecka stanowi¹ca ugrupowanie pragmatyczne, podkrelaj¹ce potrzebê budowy pañstwa dobrobytu opartego na zasadzie redystrybucji dochodu narodowego i zasobów narodowych w imiê realizacji zasady sprawiedliwoci spo³ecznej44.
Partia Pracy
W gronie trzech najwiêkszych irlandzkich partii politycznych jest jedyn¹ parti¹ o socjaldemokratycznym charakterze oraz lewicowej i zwi¹zkowej genezie. Wyros³a jako polityczne skrzyd³o Irlandzkiego Zwi¹zku Transportowców i Robotników; pod koniec lat trzydziestych XX wieku ostatecznie wyodrêbni³a siê ze struktur zwi¹zkowych.
Zrezygnowa³a z wyranego ustosunkowania siê do kwestii traktatowej, w czym niektórzy politolodzy upatruj¹ przyczynê pozbawienia jej
w póniejszym czasie wiod¹cej funkcji oraz sprowadzenia do roli zawsze
trzeciej partii. Byæ mo¿e w³anie zajêcie indyferentnego stanowiska w sprawie traktatu pozwoli³o jej na zachowanie swej socjalnej to¿samoci. W przesz³oci czynnikiem os³abiaj¹cym Partiê Pracy by³y czêste roz³amy, pocz¹wszy od maj¹cego miejsce u zarania niepodleg³oci rozpadu ruchu labourzystowskiego na skrzyd³o po³udniowe (obejmuj¹ce Irlandiê) oraz na pó³nocne (w Irlandii Pó³nocnej)45. Wspomnieæ tak¿e trzeba o secesji maj¹cej
miejsce w 1943 roku, której efektem by³o powstanie radykalnej Narodowej
Partii Pracy46. Partyjne roz³amy oraz wewn¹trzpartyjne spory nie przysparza³y Partii Pracy zwolenników i mandatów. Co interesuj¹ce, elektorat
partii mia³ pocz¹tkowo zdecydowanie wiejskie pochodzenie. Sytuacja ta
dopiero z czasem uleg³a zmianie i obecnie swe g³osy oddaj¹ na ni¹ zarówno
Fine Gael Guide for New Members. The Fine Gael Press Office 1992, s. 2.
K. S o b o l e w s k a - M y  l i k: Partie i systemy partyjne na wiecie. Warszawa
2004, s. 225.
44
Has³o: Fine Gael w: Encyklopedia politologii..., T. 3, s. 54.
45
S. K l i m k i e w i c z: Republika..., s. 96.
46
S. G r z y b o w s k i: Historia..., s. 344.
42
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mieszkañcy miast, jak i terenów wiejskich. Generalnie, s¹ to wykwalifikowani i niewykwalifikowani robotnicy, ale tak¿e drobni sklepikarze (dzier¿awcy, w³aciciele rodzinnych interesów). Zaznaczyæ nale¿y, ¿e Partia
Pracy nigdy nie by³a parti¹ o charakterze radykalnie lewicowym, na co nie
bez wp³ywu pozostaje struktura wyznaniowa Irlandii oraz pozycja, jak¹
cieszy siê w niej Koció³ katolicki. Próby wspó³pracy z Komunistyczn¹
Parti¹ Irlandii, podejmowane przez radykalne skrzyd³o Partii Pracy, by³y
skazane na brak szerszego oparcia, a w konsekwencji zanika³y lub koñczy³y siê secesj¹ z szeregów partii. Pewn¹ tradycj¹ jest ju¿ wystrzeganie siê
przez kierownictwo partii antychrzecijañskiej, komunistycznej infiltracji. W 1939 roku Partia Pracy na wniosek irlandzkich biskupów usunê³a
nawet ze swego statutu postanowienie o d¹¿eniu do ustanowienia republiki robotniczej (workers republic)47. Partia de facto zrezygnowa³a z podnoszonych niegdy hase³ nacjonalizacji przemys³u i reformy rolnej, prezentuj¹c obecnie socjaldemokratyczny umiarkowany program, obejmuj¹cy
postulaty reformy socjalnej, rozszerzenia zakresu i katalogu form opieki
spo³ecznej, respektowania praw pracowniczych i zwi¹zkowych, zintensyfikowania dzia³añ pañstwa maj¹cych na celu ograniczenie bezrobocia.
Na sukces wyborczy partii w 1992 roku z³o¿y³o siê kilka przyczyn. By³
on zarówno wynikiem uznania dla przedstawionego przez partiê programu, efektem przekonuj¹cej i sprawnie przeprowadzonej kampanii wyborczej oraz spo³ecznego rozczarowania polityk¹ rz¹dów zdominowanych przez
dwie pozosta³e partie. Trzykrotny wzrost spo³ecznego poparcia dla partii
klasyfikowano jako znacz¹cy sukces, spraw¹ otwart¹ natomiast pozostawa³a jego trwa³oæ. Pewnych w¹tpliwoci w tej materii dostarcza spostrze¿enie, ¿e jeszcze na dwanacie tygodni przed wyborami jedynie 12% elektoratu deklarowa³o swe poparcie dla labourzystów, podczas gdy w szeæ
tygodni póniej liczba ta wzros³a do 19%48. Rezultaty wyborów z roku 1997
dowiod³y, ¿e piêæ lat wczeniej na Partiê Pracy g³osy swe odda³o wielu wyborców niezdecydowanych w swych wyborczych preferencjach bezporednio przed g³osowaniem. Ta sytuacja nie powtórzy³a siê w roku 1997, co by³o
jedn¹ z przyczyn spadku poparcia elektoratu z 19% do 10,4%. Na wyniku
tym zaci¹¿y³ równie¿ nieco egzotyczny sojusz z Fine Gael zawarty w 1994
roku w ramach Têczowej Koalicji. Niemniej jednak labourzyci wci¹¿ zachowuj¹ pozycjê licz¹cej siê si³y na irlandzkiej scenie politycznej, ich istnienie na tej scenie jest niezagro¿one, a stopieñ poparcia wydaje siê stabilizowaæ. Potwierdzaj¹ do wyniki majowych wyborów do Dailu w roku 2002,
kiedy to Partia Pracy zdoby³a 21 mandatów, uzyskuj¹c poparcie 12,6%
wyborców.
47
48

B. C h u b b: The Governments..., s. 76.
The Sunday Tribune..., s. 2.
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Partiê cechuje ni¿szy ni¿ w Fianna Fail i Fine Gael stopieñ zorganizowania, dysponuje ona tak¿e ni¿sz¹ ni¿ one liczb¹ oddzia³ów terenowych
i pracowników kadrowych. Partia Pracy jest parti¹ cz³onkowsk¹ Partii Europejskich Socjalistów49.
Pozosta³e partie
Wszystkie pozosta³e partie polityczne maj¹ zdecydowanie mniejsze lub
wrêcz niewielkie wp³ywy spo³eczne. Najbardziej znacz¹cym w ich gronie
ugrupowaniem s¹ Postêpowi Demokraci, którym pocz¹wszy od ich wyborczego debiutu w 1987 roku udaje siê wprowadzaæ swych kandydatów
do Izby Reprezentantów. Statystyki wyborcze wykazuj¹, ¿e poziom wyborczego poparcia okazywanego tej partii politycznej stabilizuje siê w granicach 4%5%. Odebrali oni czêæ elektoratu Fianna Fail i Fine Gael. Ich
wyborczy program przewiduje miêdzy innymi pokojowe zjednoczenie
wyspy, reformê podatkow¹, stworzenie dogodnych warunków dla prywatnych inwestorów, przeprowadzenie wyranego rozdzia³u miêdzy pañstwem
a Kocio³em oraz reformê konstytucyjn¹ obejmuj¹c¹ zniesienie Senatu50.
Postêpowi Demokraci stanowi¹ partiê cz³onkowsk¹ Europejskiej Partii
Liberalno-Demokratycznej i Reformatorskiej51.
Partia Sinn Fein, pocz¹wszy od 1926 roku, kilkakrotnie odradza³a siê
w kolejnych mutacjach. G³osi program zniesienia brytyjskich rz¹dów na
wyspie i dokonania reunifikacji na drodze rewolucji w celu wprowadzenia
demokratycznej, socjalistycznej republiki. Przyjmuje siê, ¿e Sinn Fein pozostaje w zwi¹zkach z Irlandzk¹ Armi¹ Republikañsk¹, czemu jednak
sama Sinn Fein oficjalnie zaprzecza, od kiedy IRA zosta³a zdelegalizowana.
Problem ten jednak wytraca  jak mo¿na s¹dziæ  swe znaczenie w obliczu
deklaracji IRA o zaprzestaniu akcji zbrojnej. Ze wzglêdu na szczup³oæ swych
szeregów oraz ukryt¹ si³ê oddzia³ywania Sinn Fein porównywana jest czêsto do p³ywaj¹cej góry lodowej z zaledwie wystaj¹cym ponad powierzchniê
wody wierzcho³kiem52.
Pierwsz¹ irlandzk¹ parti¹ ekologiczn¹ jest Zielony Sojusz (Comhaontas Glas), który obok d¹¿enia do budowy spo³eczeñstwa ekologicznego
za swoje programowe cele uwa¿a tak¿e umacnianie prawa do ekspresji oraz
decentralizacjê zarz¹dzania. Pocz¹tkowo, to jest w chwili parlamentarnego debiutu partii, nie uda³o siê jej wywalczyæ znacz¹cego poparcia w wyboK. S o b o l e w s k a - M y  l i k: Partie i systemy..., s. 226.
The Europa..., s. 1392.
51
K. S o b o l e w s k a - M y  l i k: Partie i systemy..., s. 227.
52
S. K l i m k i e w i c z: Republika... s. 96.
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rach, ale bior¹c pod uwagê nasilenie proekologicznych tendencji w Europie, od pocz¹tku jej istnienia by³a uwa¿ana za partiê politycznej szansy53.
Przewidywania te do pewnego stopnia sprawdzi³y siê za spraw¹ wyników
wyborów parlamentarnych z roku 2002. Comhaontas Glas jest cz³onkiem
Europejskiej Partii Ludowej54.
Nigdy znacznymi wp³ywami spo³ecznymi nie cieszy³a siê, za³o¿ona jeszcze w 1933 roku, Komunistyczna Partia Irlandii, pomimo ¿e opowiada siê za nacjonalizacj¹ przemys³u, wystêpuje przeciw przejawom religijnej nietolerancji. Jej zwolennicy rekrutuj¹ siê z krêgów robotniczych. Komunistyczna Partia Irlandii sk³ada siê z dwóch organizacji: po³udniowej
i pó³nocnej.

Podstawy prawne dzia³alnoci partii politycznych
W konstytucji Irlandii (Bunreacht na hÉireann) z 1937 roku nie u¿ywa siê terminu partie polityczne, jednak w jej art. 40.6 sformu³owane jest
prawo obywateli do tworzenia stowarzyszeñ i zwi¹zków, stanowi¹ce konstytucyjn¹ podstawê tworzenia i dzia³ania partii politycznych. Stosownie
do konstytucyjnych postanowieñ pañstwo gwarantuje obywatelom swobodê korzystania z tego prawa, z zastrze¿eniem stanów zagro¿enia porz¹dku
publicznego i moralnoci. Sygnalizowana jest tak¿e mo¿liwoæ ustanowienia przepisów okrelaj¹cych sposób kontroli nad korzystaniem z tego prawa, realizowanej pod k¹tem ochrony interesu publicznego. Konstytucja
porednio wyklucza mo¿liwoæ tworzenia i dzia³ania stowarzyszeñ i zwi¹zków szerz¹cych polityczn¹, religijn¹ lub klasow¹ dyskryminacjê. Ograniczenia te dotycz¹ tak¿e partii politycznych.
Zasadniczo, irlandzkie prawo nie reguluje zagadnieñ istnienia, struktury czy wewnêtrznych spraw partii55. Równie¿ wewn¹trzpartyjne metody
wy³aniania kandydatów i finansowanie ich dzia³alnoci nie s¹ przedmiotem prawnej reglamentacji, partie nie maj¹ obowi¹zku ujawniania swej
ksiêgowoci i róde³ ich finansowania. Potencjalnych donatorów partii politycznych, bez wzglêdu na to, czy s¹ nimi obywatele, czy organizacje, nie
mo¿na zmusiæ do ujawnienia rozmiarów udzielonej przez nich dotacji. JeW. K o n a r s k i: Z problematyki..., s. 99; McGill Book of Irish Politics Election,
February 87. Dublin 1987, s. 31.
54
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dynie zwi¹zki zawodowe s¹ objête pewnymi ograniczeniami w sferze
wydatków ponoszonych na rzecz podmiotów politycznych56.
Aktem prawnym o zasadniczym znaczeniu dla irlandzkich partii politycznych i ich systemu jest ordynacja wyborcza (Electoral Act) z 1963 r.,
okrelaj¹ca zrêby systemu wyborczego. Nie istniej¹ formalne ograniczenia
tworzenia partii politycznych, niemniej warunek wziêcia przez partiê
udzia³u w wyborach stanowi jej rejestracja. Wniosek rejestracyjny kierowany jest do Rejestratora Partii Politycznych (Registrar of Political Parties), którego funkcje pe³ni klerk Izby Reprezentantów. Ci¹¿y na nim obowi¹zek dokonania rejestracji, je¿eli w jego ocenie jest to prawdziwa partia
polityczna (genuine political party), zorganizowana w celu uczestniczenia w wyborach do Izby Reprezentantów lub w wyborach lokalnych (art.
13/2/b/ustawy). Podstawy odmowy dokonania rejestracji zaistniej¹ wówczas, gdy nazwa partii wnioskuj¹cej o rejestracjê jest taka sama, jak nazwa
partii wczeniej zarejestrowanej lub jest do niej podobna w celu zmylenia,
zdezorientowania lub dokonania oszustwa. Odmowa rejestracji nast¹pi
tak¿e wówczas, gdy Rejestrator uzna nazwê partii za zbytecznie d³ug¹ albo
gdy nazwa partii dzia³aj¹cej tylko w okrelonej czêci kraju nie ujawnia
tego faktu (art. 13/5). Od decyzji Rejestratora przys³uguje odwo³anie do
rady odwo³awczej (Appeal Board), sk³adaj¹cej siê z przewodnicz¹cego Izby
Reprezentantów (lub jego zastêpcy), przewodnicz¹cego Senatu (lub jego
zastêpcy) oraz sêdziego jednego z s¹dów wy¿szej instancji (art. 13/8).
Praktyka rejestracyjna rodzi³a w¹tpliwoci dotycz¹ce konotacji terminu prawdziwa partia polityczna. Zosta³y one rozstrzygniête przez S¹d
Najwy¿szy (Supreme Court) w 1979 roku w uzasadnieniu orzeczenia
w sprawie Loftus v. Attorney General, gdzie za prawdziw¹ partiê polityczn¹ uznano ugrupowanie skupione wokó³ wspólnych politycznych
przekonañ i celów, którego stopieñ jednolitoci w wyniku zorganizowania
dla celów wyborczych osi¹gn¹³ rozmiary i wyrazistoæ usprawiedliwiaj¹ce
twierdzenie, ¿e jest to rzeczywicie partia polityczna. Przy tej samej okazji s¹d uzna³ tak¿e, ¿e sformu³owanie zorganizowana dla uczestniczenia
w wyborach do Izby Reprezentantów nie dotyczy stopnia zorganizowania, ale oznacza sam fakt zorganizowania dla tej sprawy i celu.
Podsumowuj¹c, partie o ogólnokrajowych ambicjach, których obecna si³a
i mo¿liwoci ograniczaj¹ zakres ich dzia³ania do konkretnego obszaru, nie
s¹ objête postanowieniami art. 13/5/c ordynacji wyborczej, a tym samym
nie nale¿y klasyfikowaæ ich jako partii lokalnych, przewidzianych tym przepisem, lecz jako ma³e partie ogólnokrajowe57.
56
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Obszar Irlandii jest podzielony na 41 okrêgów wyborczych. Liczba przypadaj¹cych na okrêg mandatów waha siê od 3 do 5.
Zdecydowana wiêkszoæ kandydatów do Izby Reprezentantów to przedstawiciele partii politycznych, chocia¿ w ka¿dych wyborach bierze udzia³
pewna grupa kandydatów okrelaj¹cych siê mianem niezale¿nych, nie
zwi¹zanych z ¿adn¹ z partii (non-party). Kandydat partii politycznej powinien legitymowaæ siê dokumentem nominacyjnym. Przynale¿noæ partyjna lub jej brak s¹ ujawniane na karcie do g³osowania58.
Decyzja o sposobie ukszta³towania systemu repartycji mandatów (tzn.
systemu wyborczego sensu stricto) wp³ywa na kszta³t systemu partyjnego,
zw³aszcza  chocia¿ nie wy³¹cznie  w jego parlamentarnym wymiarze.
Irlandzki system wyborczy oparty jest na formule pierwszego g³osu
preferencyjnego (first preference voice) czy ujmuj¹c rzecz z innego punktu
widzenia  pojedynczego g³osu przenoszonego (single transferable voice).
Jak s³usznie zauwa¿a W. Konarski, system ten jest kombinacj¹ g³osowania
wyra¿aj¹cego preferencje wyborców z ustaleniem wyników wyborów wed³ug systemu ilorazu, pozwalaj¹cego wskazaæ minimaln¹ liczbê g³osów daj¹c¹ jakiej partii lub grupie wyborców mo¿liwoæ posiadania w³asnego reprezentanta59. Przys³uguj¹ce wyborcy prawo wyra¿enia swych preferencji
polega na stworzeniu mu mo¿liwoci okrelenia na karcie do g³osowania
kolejnoci, w jakiej udziela on swego poparcia poszczególnym kandydatom.
Wyborca dokonuje tego, stawiaj¹c przy nazwiskach kandydatów numery
od 1 wzwy¿, przy czym w stopniowaniu swych preferencji jest on oczywicie ograniczony liczb¹ kandydatów. Jego obowi¹zek decyduj¹cy o wa¿noci g³osu stanowi wskazanie owej pierwszej preferencji; okrelanie dalszych jest uprawnieniem wyborcy i nie wp³ywa na wa¿noæ g³osu. Nadwy¿kê g³osów, oddanych w wyborach na zwyciêskiego kandydata, przenosi siê na nastêpnych kandydatów z tej listy, stosownie do skali preferencji
wyborców60. Efektem stosowania tej formu³y jest deformacja proporcjonalnego charakteru tego systemu, prowadz¹ca do wystêpowania procentowej ró¿nicy miêdzy liczb¹ oddanych na dan¹ partiê g³osów a liczb¹ wywalczonych przez ni¹ mandatów, w czego konsekwencji mamy w nim do czynienia ze zjawiskami nadreprezentacji i niedoreprezentowania partii politycznych w Izbie Reprezentantów. Irlandzki system wyborczy uprzywilejowuje partie polityczne o wiêkszym poparciu elektoratu.

58
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60
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Charakterystyka systemu partyjnego
Problem traktatowy, a co za tym idzie  koniecznoæ ustosunkowania
siê przez irlandzkie partie polityczne do kwestii konstytucyjnego statusu
pañstwa oraz podzia³u wyspy, leg³y u podstaw wykszta³cenia siê w Irlandii
bipolarnego systemu politycznego. Ten sam mechanizm spowodowa³ bipolaryzacjê systemu partyjnego, którego biegunami sta³y siê Fianna Fail
i Fine Gael. W konsekwencji inne partie (z wyj¹tkiem Labour Party) nie
zdo³a³y wypracowaæ dla siebie trwa³ej bazy spo³ecznej. W tym sensie spór
traktatowy hamowa³ rozwój innych partii. Kwestie traktatowe z czasem,
a zw³aszcza po ustanowieniu ustroju republikañskiego w 1948 roku, traci³y swe pierwszoplanowe znaczenie na rzecz zagadnieñ ekonomicznych
i spo³ecznych podnoszonych w partyjnych programach.
Obecnie system partyjny Irlandii nosi znamiona systemu pragmatycznego. Pomimo ¿e problem podzia³u wyspy jest wci¹¿ aktualny, trudno by³oby mówiæ o ostrej ideologicznej konkurencji miêdzy dwoma najbardziej znacz¹cymi partiami politycznymi Fianna Fail i Fine Gael. Dziel¹cy je dystans
ideologiczny jest niewielki, a walka konkurencyjna prowadzona g³ównie
wokó³ ekonomicznych hase³ programowych o wysokim stopniu konkretnoci oraz wokó³ alternatyw personalnych. Równie¿ socjaldemokratyczna
Labour Party unika radykalnych akcentów w swych programach.
Irlandzki system partyjny jest w literaturze klasyfikowany jako odmiana systemu partii dominuj¹cej61, bywa tak¿e okrelany mianem systemu
partii hegemonicznej w spolaryzowanym pluralizmie62. Fianna Fail, pocz¹wszy od swego wyborczego zwyciêstwa w 1932 roku, pozostaje liderem irlandzkiej sceny politycznej. Jest ona przyk³adem przekszta³cenia siê partii
o marginalnym znaczeniu w wiod¹ce ugrupowanie polityczne63, nieprzerwanie dysponuj¹ce najliczniejszym elektoratem i sporadycznie nieuczestnicz¹ce w konstruowaniu rz¹du, nie zawsze jednak posiadaj¹ce wiêkszoæ
bezwzglêdn¹ w Izbie Reprezentantów.
Fianna Fail dominuj¹ca w irlandzkim systemie partyjnym jest zarazem przyk³adem partii dominuj¹cej, w odniesieniu do której trudno formu³owaæ jednoznaczne s¹dy64. Fianna Fail permanentnie dystansuje w wyboK.A. W o j t a s z c z y k: Wspó³czesne systemy partyjne. Warszawa 1992, s. 61. Szeroko na temat partii dominuj¹cej M. S o b o l e w s k i: Partie i systemy partyjne wiata
kapitalistycznego. Warszawa 1997, s. 477484.
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rach swoich partyjnych rywali, czemu sprzyja rozbicie opozycji, bêd¹ce konsekwencj¹ ideologicznego dystansu dziel¹cego Fine Gael i Labour Party.
Za czynnik wzmacniaj¹cy dominuj¹c¹ pozycjê tej partii uznaæ tak¿e nale¿y przyjêty w Irlandii system wyborczy, preferuj¹cy partie o licznym elektoracie. Efektem jego funkcjonowania jest permanentna nadreprezentacja
Fianna Fail w Izbie Reprezentantów (z wyj¹tkiem wyborów w listopadzie
1982 r., gdy procent g³osów oddanych na FF pokry³ siê z procentem wywalczonych przez ni¹ mandatów).
Wp³ywy Fianna Fail nie charakteryzuj¹ siê rosn¹cym kontinuum65, s¹
one zmienne, partia ta osi¹gaj¹c sukces w jednych wyborach, traci czasem
nawet znaczn¹ czêæ g³osów w wyborach nastêpnych, by po czasie ponownie odbudowaæ swój stan posiadania (tabela 5). Pomimo wystêpowania owej
skokowej tendencji kszta³towania siê wp³ywów partii Fianna Fail, zakres
jej wp³ywów wydaje siê ustabilizowany i w ujêciu procentowym przedstawia siê nastêpuj¹co: liczba g³osów oddawanych na ni¹ w wyborach do Izby
Reprezentantów waha siê od 50,6% w 1977 roku do 39,1% w najs³abszym
dla partii 1992 roku, natomiast liczba zdobytych mandatów oscyluje pomiêdzy 56,8% a 41% w analogicznych latach. Tak wysokie przedzia³y elektoralnego poparcia dowodz¹ istnienia ugruntowanej i sprawnie zorganizowanej bazy spo³ecznej partii, a tak¿e atrakcyjnoci g³oszonych przez ni¹
hase³ programowych. 17-krotnie uczestnicz¹c w konstruowaniu gabinetów, Fianna Fail sta³a siê parti¹ o najwiêkszym dowiadczeniu w sprawowaniu rz¹dów i ten fakt równie¿ jest argumentem ugruntowuj¹cym twierdzenie o jej dominacji.
Przedstawiona teza o dominuj¹cej pozycji Fianna Fail wydaje siê jednak lekko ³agodzona przez analizê wyników wyborczych pocz¹wszy od roku
1982. Otó¿ w latach 19821997 wybory parlamentarne przeprowadzono
6-krotnie. Ich wyniki mog³y byæ uznane za sygna³ o ewoluowaniu systemu
partii dominuj¹cej. Pocz¹wszy od wyborów z lutego 1982 roku wp³ywy Fianna Fail w elektoracie systematycznie s³ab³y, przedstawiaj¹c siê nastêpuj¹co: luty 1982 roku  47,3%, listopad 1982 roku  45,2%, 1987 roku  44,2%,
1989 roku  ponownie 44,2%, by w 1992 roku spaæ poni¿ej nieprzekraczalnej dot¹d bariery 40% i siêgn¹æ pu³apu 39,1%. Ta sytuacja powtórzy³a
siê w roku 1997 (39,3%), co  bior¹c pod uwagê okolicznoci, w jakich wybory te zosta³y zarz¹dzone  mo¿na by³o poczytaæ za osi¹gniêcie Fianna
Fail. Spadek poparcia elektoratu o 8,0% w ci¹gu piêtnastu lat nie wydaje
siê przes³ank¹ wystarczaj¹c¹ do uzasadnienia twierdzenia o stopniowej
utracie przez Fianna Fail dominuj¹cej pozycji. Niemniej jednak oznacza³
on, ¿e partia znajdowa³a siê w okresie d³ugotrwa³ego kryzysu, osi¹gaj¹c
niskie, nienotowane wczeniej wyniki wyborcze. W obliczu tych spostrze65
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¿eñ z zainteresowaniem oczekiwano rezultatów wyborów parlamentarnych w maju 2002 roku. Mia³y one dostarczyæ informacji o kontynuacji
lub powstrzymaniu spadkowej tendencji spo³ecznego poparcia dla Fianna
Fail, a tym samym mia³y przynieæ odpowied na pytanie, czy w dotychczas funkcjonuj¹cym w Irlandii systemie partii dominuj¹cej wyst¹pi¹ istotne i bardziej trwa³e modyfikacje. Tymczasem wybory te przynios³y Fianna
Fail prawdziwy sukces w postaci obsady 81 ze 166 foteli w Dailu (48,8%
mandatów). To wynik przybli¿aj¹cy Fianna Fail do rekordowych osi¹gniêæ
wyborczych z lat 1938 i 1977. Tym samym znacz¹co pog³êbi³ siê dystans
miêdzy Fianna Fail i Fine Gael w Dailu (patrz tabela 5).
Bior¹c pod uwagê dystans miêdzy dwiema partiami osi¹gajacymi najlepszy wynik wyborczy, A. Antoszewski wyró¿nia trzy rodzaje systemów
partyjnych, a to: wysoce rywalizacyjne, gdzie ró¿nica ta wynosi od 0% do
10%, umiarkowanie rywalizacyjne (od 10% do 20%) oraz quasi-rywalizacyjne (powy¿ej 20%), klasyfikuj¹c system partyjny Republiki Irlandii jako
umiarkowanie rywalizacyjny66. Rzeczywicie, w kolejnych parlamentarnych
wyborach w latach 19322002 ró¿nice w skali wyborczego poparcia miêdzy wiod¹c¹ Fianna Fail a Fine Gael oscylowa³y miêdzy 10% a 20%. Podobnie rzecz siê przedstawia³a z liczb¹ mandatów przyznanych ka¿dej
z dwu partii po uwzglêdnieniu deformuj¹cego efektu wywo³anego przyjêtym systemem repartycji mandatów67. Niemniej jednak nale¿y wskazaæ, ¿e
w sygnalizowanym okresie zdarza³y siê wyniki wyborów, kiedy ró¿nice
miêdzy Fianna Fail a Fine Gael siêga³y 20% lub gdy granica ta bywa³a
przekraczana (tak w latach 1943, 1944, 1948, 1951, 1957, 1977, luty 1982
oraz 2002). Przyj¹wszy, ¿e lata czterdzieste i piêædziesi¹te minionego
wieku to czasy zbyt odleg³e, by traktowaæ je jako punkt odniesienia na
miarê wspó³czesnych porównañ, mo¿na stwierdziæ, ¿e wybory roku 2002
przynios³y wynik w pewnym sensie wyj¹tkowy. Otó¿ ró¿nica w stanie posiadania mandatów w Dailu zachodz¹ca miêdzy dwiema partiami, które
osi¹gnê³y najlepsze wyniki wyborcze, siêgnê³a 50, to jest 30%. Oznacza to,
¿e Fianna Fail za¿egna³a d³ugotrwa³y kryzys w warunkach s³abego wyniku Fine Gael oraz utrzymania stanu posiadania labourzystów wypracowanego w poprzednich wyborach. Bêd¹c wiadomym uznaniowoci granicznych wartoci zaproponowanych w klasyfikacji A. Antoszewskiego
A. A n t o s z e w s k i: Wzorce rywalizacji politycznej we wspó³czesnych demokracjach europejskich. Acta Universitatis Wratislaviensis 2004, nr 2592, s. 51.
67
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i dope³niaj¹c opisu irlandzkiego systemu partyjnego, w wietle zaprezentowanych uwag mo¿na skonstatowaæ, ¿e system ten rzeczywicie jest systemem umiarkowanie rywalizacyjnym, niemniej jednak jest systemem, któremu zdecydowanie bli¿ej do systemu quasi-rywalizacyjnego ni¿ do systemu wysoce rywalizacyjnego. Efekt ten doznaje pewnego wzmocnienia za
spraw¹ dowiadczenia Fianna Fail w niemal ci¹g³ym sprawowaniu rz¹dów, z pewnymi jedynie przerwami. Je¿eli mielibymy przewidywaæ jaki
kierunek ewolucji systemu partyjnego Republiki Irlandii  ku czemu na
razie brak wystarczaj¹cych, przes¹dzaj¹cych przes³anek  to raczej ku
quasi-rywalizacyjnoci ni¿ ku wzrostowi stopnia rywalizacyjnoci partii politycznych.
Podsumowuj¹c nasze rozwa¿ania, mo¿na stwierdziæ, ¿e system partyjny Republiki Irlandii cechuj¹: bogata  w tym romantyczna  tradycja,
pragmatyzm, wielopartyjnoæ, oparcie na formule pojedynczego g³osu przenoszonego, dominacja jednej z partii politycznych w warunkach spolaryzowanego pluralizmu i znacz¹co umiarkowana rywalizacyjnoæ.

