
Немачка: Већином од 395 посланика Бундестага, Олаф Шолц изабран за новог канцелара
среда, 08 децембар 2021 11:55

Нови немачки канцелар Олаф Шолц и чланови његовог кабинета положили су заклетву у
Бундестагу.

  

Шолц је изабран већином од 395 посланика Бундестага, чиме је постао човек који ће
предводити земљу у постмеркеловској ери.

  

Након разговора са председником Немачке Штајнмајером, он и његови најближи
сарадници положили су заклетву. Чланови сада већ бивше владе Ангеле Меркел
предаће својим наследницима функције, након чега ће Шолц присуствовати инаугурацији
своје владе.

  

Нови канцелар предводиће „семафор“ коалицију, коју чине Социјалдемократе (СПД),
Зелени и Либерали (ФДП). Аналена Бербок преузеће функцију министра спољних
послова, док ће Кристијан Линдер бити на челу министарства финансија.

  

Коалициони споразум који су потписали лидери три партије саржи окосницу рада будуће
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владе, која ће се фокусирати на борбу против коронавируса и климатских промена.

  

Лидер Социјалдемократа (СПД) Олаф Шолц изабран је данас у Бундестагу за
новог канцелара Немачке. Он ће ускоро положити заклетву.

  

Чланови Бундестага гласали су за именовање Олафа Шолца за наследника Ангеле
Меркел. Шолц ће предводити „семафор“ коалицију, чији су чланови поред СПД-а Зелени
и Либерали (ФДП).

  

Коалициони споразум три партије јуче је потписан, а сви услови за формирање нове
владе су створени.

  

Шолца и његов кабинет од 16 министара — седам из СПД-а, пет из Зелених и четири из
ФДП-а — именоваће немачки председник Франк-Валтер Штајнмајер у председничкој
палати, док ће прва постмеркеловска влада заклетве положити у Бундестагу.
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Нови канцелар и они који су изабрани да буду чланови његовог кабинета затим се
враћају у палату на инаугурацију нових министара.

  

Током дана, министри Меркелове формално ће предати ресоре својим наследницима.

  

Фокус Шолцове владе

  

Нова влада је саопштила да ће у средиште свог програма ставити суочавање са
пандемијом коронавируса и борбу против климатских промена.

  

Аналени Бербок из редова Зелених припало је министаство спољних послова, док ће
Кристијан Линдер (ФДП) предводити министарство финансија.

  

Шолц је недавно представио и министре из своје странке. На изненађење многих, на
највишим позицијама нашле су се жене, те ће тако Кристин Ламбрехт бити на челу
министарства одбране, а Ненси Фрезер министарства унутрашњих послова.

  

Auf Wiedersehen, Меркел

  

Ангела Меркел, некада девојчица са источне стране Гвоздене завесе, потом најмоћнија
жена Европе. Након пуних 16 година које је провела диктирајући политички пут Европе,
сада ће напокон отићи у заслужену пензију.

  

Гвоздена канцеларка рођена је 1954. године у Хамбургу. Дипломирала је физику на
Универзитету у истом граду, а недуго потом је одбранила докторат из подручја хемијске
физике. Пад Берлинског зида, који је уследио непосредно након завршетка њених
студија, видела је као велику шансу. У том периоду постала је чланица Демохришћанске
партије (ЦДУ), за чије је постојање и деловање сада синоним.

 3 / 4



Немачка: Већином од 395 посланика Бундестага, Олаф Шолц изабран за новог канцелара
среда, 08 децембар 2021 11:55

  

Лик и делом канцеларке Меркел посматра се или екстремно позитивно, или екстремно
негативно. Једни је хвале, а други куде. Једно је сигурно, нико није равнодушан када је
реч о жени која је дочекала и испратила Џорџа Буша, Тонија Блера, Николу Саркозија,
Жака Ширака, Барака Обаму, Доналда Трампа и многе друге. Своју каријеру и имиџ
вечито сталожене, никада емотивне лидерке, остварила је током криза које су
потресале њену домовину.

  

(Нова.рс)
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