
Боливија: Председник Ево Моралес поднео оставку
недеља, 10 новембар 2019 23:31

Након што га је начелник генералштаба боливијске војске позвао да се повуче, а
демонстранти заузели националну телевизију, председник Боливије Ево Моралес
поднео је оставку. 

  

  

Председник Боливије Ево Моралес поднео је оставку након вишедневних грађанских
протеста и објаве извештаја Организације америчких држава (ОАС) која је открила
озбиљне неправилности на изборима 20. октобра.

  

"Подносим оставку на место председника Боливије", рекао је Моралес у телевизијском
обраћању, преноси АП.

  

Моралес је изјавио да се са функције повлачи "за добробит државе", након вишедневних
протеста у којима су погинуле три особе, а стотине демонстраната је повређено,
преноси Си-Ен-Ен.
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"Дубоко жалим због свега", додао је Моралес у обраћању јавности.

  

Најавио је и да ће писмо своје оставке проследити Конгресу.

  

Начелник генералштаба боливијске војске апеловао је на председника те земље Ева
Моралеса да се повуче услед грађанских протеста који су покренути након његовог
спорног реизбора прошлог месеца, јавља ББЦ. Моралес је претходно пристао на нове
председничке изборе након објаве извештаја Организације америчких држава (ОАС)
која је открила озбиљне неправилности на изборима 20. октобра. Председник Народне
скупштине Боливије Виктор Борда поднео је оставку након што су демонстранти
запалили његову кућу.

  

Победа Моралеса прошлог месеца подстакла је протесте широм земље. Боливијска
војска предложила је Моралесу да се повуче и тако осигура стабилност у земљи.
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 3 / 5



Боливија: Председник Ево Моралес поднео оставку
недеља, 10 новембар 2019 23:31

  

  "Након анализе ситуације и унутрашњег конфликта затражили смо од председника дасе повуче са те позиције како би омогућио повратак мира и успостављање реда истабилности за добробит Боливије", рекао је командант оружаних снага БоливијеВилијанс Калиман новинарима.  У извештају ОАС-а објављеном у недељу тражи се поништавање избора након што суоткривене "јасне манипулације" у гласачком систему.  Моралес је дошао на власт 2006, а први је боливијски председник индијанских корена.Бранио је своју изборну побједу, али је рекао да ће прихватити закључке ОАС-а.  Недељама дуг застој због председничких избора ескалирао је преко викенда када су сеполицајци придружили противладиним протестима, а војска објавила да се "нећесукобљавати с људима" због тог питања.  "Први круг избора одржаних 20. октобра мора се поништити и изборни процес требапоновно започети", навео је ОАС.  Избори ће се одржати чим се постигну сви услови који гарантују наставак процеса,укључујући формирање нове изборне комисије.  ОАС је додао да је статистички "мало веројатно" да је Моралес осигурао предност од 10одсто за победу против Карлоса Месе.  Протести су избили након што је пребројавање гласова прекинуто на готово један дан,да би након његовог наставка Моралес постигао потребну предност.  У победи у првом кругу која је омогућила Моралесу да избегне ризични други круг, он јепроглашен победником избора водећи само мало изнад 10 одсто испред супарникаМесе, тачно колико му је требало да не иде у други круг.  Председник Скупштине и два министра поднели оставке  Председник Народне скупштине Боливије Виктор Борда поднео је данас оставку наконшто су демонстранти запалили његову кућу.  "Подносим оставку на место председника Скупштине, у нади да ће то да помогнефизичком интегритету мог брата ког држе као таоца у његовој кући у Потосију", рекао јеБорда.  
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  Раније данас оставку су поднели и министар рударства Цезар Наваро и министаренергетике Луис Алберто Санчес.  "Ток догадјаја иде против мојих личних принципа, као и мојих духовних и демократскихвредности и због тога ме то спречава да наставим да будем на челу министарства којеводим", написао је Санчес у писму председнику Боливије које је објавио на Твитеру.  У постизборном насиљу живот је изгубило троје људи док је око 200 повређено.  Поред Бордаове данас су запаљене и куће Моралесове сестре, гувернера регионаОруро и министра Навара.  (Хина, Срна, AП)  Видети још:  Ево Моралес: Одлучио сам да заменим све чланове централнеизборне комисије - расписаћу нове изборе како би боливијски народдемократским гласањем изабрао нову власт  Спутњик: Опозиција у Боливији преузела контролу над државним радиом инационалном телевизијом „БТВ“ прекинувши праћење протеста у земљи  Боливија: Полиција се повукла с дужности испред палате председника Моралесадопустивши демонстрантима да приђу до врата зграде?! „Гардијан“: Полиција уЛа Пазу објавила да се налази у побуни, придружују се антивладиним протестима  
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