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На изборима у аустријским покрајинама Бургенланд и Штајерској, гласачи су данас
"ударили тежак шамар" властима, и уједно допринели неочекивано снажном јачању
деснице.

  

  

На покрајинским изборима у Штајерској, Слободарска странка (ФПО), партија десне
оријентације, остварила је историјски резултат освојивши чак 27,1 одсто гласова, за 16,5
процената више него на прошлом покрајинском гласању.

  

Тиме је ова партија готово сустигла владајуће Социјалдемократску странку (СПО) и
Народну партију (ОВП).

  

Према прелиминарним резултатима избора, без гласова предатих путем поште, СПО је
освојила 29,2 одсто гласова, изгубивши чак 9,1 одсто, а ОВП је добила 28,5 одсто,
изгубивши 8,6 процената.

  

И поред великих губитака, СПО и ОВП планирају наставак сарадње, а њихјови лидери
су истакли да коалиција са победником избора ФПО није опција.

  

Што се других странака тиче, Зелени су успели да добију 6,4 одсто гласова, за 0,9 одсто
више него раније, а Комунистичка партија (КПО) освојила је 4,2 одсто, за 0,2 одсто мање
него на прошлом гласању.

  

Излазност у Штајерској износила је 62,2 одсто, за 7,3 одсто мање него на прошлом
гласању.
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СПО је, што је занимљиво, изгубила чак и у општини њеног лидера и председника
покрајине Франца Вовеса у Васолдсбергу, где је СПО пала на друго место иза ФПО.

  

И у Бургенланду су гласачи казнили досадашње власти, иако нису претрпеле толико
велике губитке као у Штајерској.

  

СПО је освојила 41,9 одсто гласова, уз губитке од 6,3 процената, а ОВП 29,1 одсто, уз
губитке од 5,5 одсто.

  

Као и у Штајерској, и у Бургенланду је ФПО победник избора јер је успела да поправи
свој резултат за шест одсто, освојивши 15 процената гласова.

  

Странка Зелених освојила је 6,4 одсто, што је за 2,3 више него на прошлим изборма.

  

Лидер СПО Ханс Нисел најавио је да жели владу са једним коалиционим партнером, и да
је против већих коалиција.

  

Нисл током предизборне кампање ни једног тренутка није искључио сарадњу са ФПО,
што је коалиција којој се противи странка на савезном нивоу.

  

Одлични изборни резултати подстакли су ФПО да машта и о великој победи у Бечу, где
ће избори бити одржани 11.октобра, а на којима лидер те партије Хајнц-Кристијан
Штрахе стреми ка освајању 30 одсто гласова, чиме би отежао живот СПО која би
изгубила могућност да заобидје ову странку приликом доношења важних одлука.

  

(Танјуг)
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