
Други круг председничких избора у Пољској: Према излазним анкетама, Анџеј Дуда у тесном вођству са 50,4%, док Рафал Тшасковски има 49,6% гласова
недеља, 12 јул 2020 23:58

У другом кругу избора за председника Пољске тесно, са 50,4 одсто гласова, води
досадашњи председник Анџеј Дуда, према првим проценама на основу анкета на
биралиштима које су одмах након затварања биралишта у 21 час објавиле пољске
телевизије.

  

  

Кандидат владајуће странке Право и Правда Анџеј Дуда освојио је, према проценама
агенције ИПСОС, 50,4 одсто гласова од око 30 милиона Пољака са правом гласа који су
изашли на изборе, док је кандидат опозиционе Грађанске платформе, градоначелник
Варшаве Рафал Тшасковски освојио 49,6 одсто гласова.

  

Агенција ИПСОС упозорила је да се на основу те процене не може одредити исход, јер
се статистичка грешка креће око два процента и Пољску тако чека напета ноћ док не
стигну актуализоване процене.
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Страх да ће остати без масивних социјалних програма, да би опозициони председник
Пољску претворио у прирепак Немачке, натерао Пољаке да плаћају одштету Јеврејима
за имовину коју су отели у Другом светском рату немачки нацисти, потиснуо
конзервативне католичке вредности и породицу и дао зелено светло "ЛГБТ идеологији"
да уђе у школе и омогућио богаћење елита, док народ сиромаши, како су Тшасковског
званичници пољске владајуће странке представљали у државним медијима, успео је да
мобилише упркос епидемији коронавируса старије бираче на селу.

  

Нада да ће, након скоро пет година моћи да се зауставе захуктале реформе у режији
Јарослава Качињског и његове конзервативно националне странке Право и Правда, као
и урушавање независности институција, а пре свега реформа правосуђа, због које је
званична Варшава од 2016. године у спору са Европском унијом, као и одбрана опстанка
независних медија, мобилисала је на биралишта и симпатизере целог спектра опозиције,
житеље великих градова и младе.

  

  

Излазност у овом другом кругу је према првим проценама достигла рекордних 68,9
одсто, што је за четири одсто више него у првом кругу и једна од највећих у историји
председничких избора у Пољској.
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Избори за председника Пољске, пошто Анџеју Дуди почетком августа истиче мандат,
одложени су од редовног термина 10. маја због епидемије коронавируса. Оба круга,
први 28. јуна и други 12. јула, одржана су уз посебне санитарне мере, честу
дезинфекцију биралишта, са ограниченим бројем људи у просторији биралишта, где су
носили заштитне маске, неки и рукавице, док су неки Пољаци радије понели и своје
хемијске оловке.

  

Државна изборна комисија још раније је најавила да ће, пошто су све анкете пред
изборе предвиђале неизвестан исход и давале предност час Дуди, час Тшасковском,
коначне званичне резултате избора и ко ће наредних пет година стајати на челу Пољске
објавити тек у уторак касно увече.

  

(Бета)
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