
Локални избори у Пољској: Према излазним анкетама, опозиција у другом кругу освојила Краков и Гдањск, док владајућа популистичка странка „Право и правда“ није успела освојити нити један град
понедељак, 05 новембар 2018 00:24

Владајућа популистичка пољска странка Право и правда изгубила је данас у другом
кругу локалних избора за градоначелнике Кракова и Гдањска, показују излазне анкете,
док за сада нису познати резултати у више стотина мањих места.

  

  

Пољаци су данас бирали градоначелнике 649 градова и општина о којима одлука није
донета у првом кругу 21. октобра, а избори се виде као тест за владајуће конзервативце
који су дошли на власт 2015. године, наводи Асошиејтед прес.

  

Странка Право и правда ојачала је пре две недеље своју позицију у регионалним
скупштинама, али је у трци за градоначелнике Варшаве, Познања и Лођа изгубила од
центристичке проевропске коалиције, предвођене Грађанском платформом.
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Опозициона коалиција данас је победила у још два велика града, у Кракову и балтичкој
луци Гдањск, као и у мањем Кјелцеу.

  

Опозициона коалиција, контролисаће ће већину великих градова земље након недељних
локалних избора, а конзервативна странка на власти није успела освојити нити један
град, показале су излазне анкете.

  

Према излазним анкетама Ипсоса, за градоначелника Гдањска реизабран је кандидат
Грађанске платформе Павел Адамович, са око 65 одсто гласова, и то ће му бити шести
мандат.

  

У Кракову је, такође с око 65 одсто подршке бирача, победио дугогодишњи
градоначелник Јацек Мајхровски.

  

За градоначелника Кјелцеа изабран је такође кандидат опозиције, Богдан Вента, један
од највећих пољских рукометаша и бивши селектор репрезентације.

  

Резултати на основу излазних анкета заснивају се на испитивању бирача непосредно по
изласку с бирачког места за кога су гласали. Званични резултати избора очекују се
најраније сутра.

  

Резултати локалних избора показали су дубоку подељеност Пољске између градова,
либераних упоришта опозиције, и конзервативних сеоских области, наклоњених
владајућој странци упркос њеном константном сукобљавању с ЕУ и оптужбама да
ауторитарно управља земљом.

  

Локални избори показаће расположење Пољака уочи избора за Европски парламент у
мају, парламентарних избора у јесен 2019. и председничких избора у пролеће 2020.
године.
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Право и правда је освојила 34 одсто гласова на изборима за регионалне скупштине пре
две недеље, а опозициона коалиција око 28 одсто.

  

Ако владајућа странка задржи тај ниво подршке и наредне године, имаће солидне
изгледе да остане на власти после парламентарних избора, али готово извесно неће
имати квалификовану већину, неопходну за измене Устава, чему пољски врх тежи.

  

(Бета)
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