Аргентина: Перонистички кандидат Алберто Фернандес победио у првом кругу председничких изб
понедељак, 28 октобар 2019 16:28

Кандидат левог центра, перонист Алберто Фернандес, побјдник је првог круга
председничких избора одржаних у недељу у Аргентини, показују привремени резултати.

Након пребројавања готово 80 посто гласачких листића, Алберто Фернандес је освојио
47,45 одсто гласова, а његов противкандидат, конзервативни председник на одласку
Маурицио Макри 41,11 одсто.
Тако Фернандес постаје нови председник те земље са 44 милиона становника.

За победу одмах у првом кругу Фернандес је морао да добије више од 45 одсто или 40
одсто уз 10 одсто предност у односу на кандидата који је заузео друго место.

Излазност је била већа од 80 одсто.

"Ово је велики дан за Аргентину", рекао је пред новинарима добро расположен
Фернандес, чија је кандидаткиња за потпредседницу бивша председница Кистина
Кирхнер (2007- 2015.), недуго након затварања биралишта.

Председник на одласку Маурицио Макри (60), коме је популарност лане нагло пала због
тешке економске кризе, оценио је након гласања да су "посреди два опречна гледања на
будућност".
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Фернандес је након гласања обећао да ће радити на смањењу великих политичких
подела у земљи на перонисте и Мацријеве присталице.

"Нема више 'ми' и 'они' ", рекао је. "Пролазимо кроз тешку економску кризу и свако мора
да преузме одговорност за своју будућност", истакао је.

Председнички избори у Аргентини се одржавају у време док тај део света потресају
бројне политичке и друштвене кризе: протести против резултата председничких избора
у Боливији, талас протеста у Чилеу и социјални немири у Еквадору.

Председник на одласку завршава мандат у јеку најгоре економске кризе у Аргентини
након 2001. Земља која је више од годину дана у рецесији, има високу инфлацију (37,7
одсто у септембру), велики дуг и стопу сиромаштва у порасту (35,4 оссто, што значи да је
сваки трећи Аргентинац сиромашан).

Аналитичари се питају тко ће заправо владати: Фернандес, бивши шеф кабинета
Кристине Кирхнер и њеног супруга Нестора Кирхнера (председник од 2003. до 2007.)
или Кристина Кирхнер (66).

(Хина)
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