
Немачка: СПД саопштила да „жели Шолца за канцелара и мандат да формира владајућу коалицију“, ЦДУ ће „учинити све што може да формира нову немачку владу“; Велики успех Зелених у Берлину
понедељак, 27 септембар 2021 01:16

Социјалдемократска партија Немачке (СПД) је саопштила да верује да је добила мандат
на данашњим парламентарним изборима да формира владајућу коалицију, док је
Хришћанско-демократска унија (ЦДУ) поручила да ће учинити све што може да формира
нову немачку владу.

  

  

Након објављивања резултата избора на основу излазних анкета, генерални секретар
СПД Ларс Клингбајл је рекао да та странка сада „има мисију да формира коалицију“ и да
би њен кандидат Олаф Шолц требало да постане канцелар.

  

Шолц је резултат СПД оценио као „велики успех“, наводећи да су многи бирачи гласали
за ту партију „јер желе промену владе“.
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„Сада ћемо сачекати коначне резултате, али ћемо онда прионути на посао“, казао је
Шолц одушевљеним присталицама у Берлину.

  

СПД би могла да формира такозвану „семафор коалицију“, са Зеленима и са ФДП. Док
Зелени традиционално нагињу социјалдемократама, главну препреку тој
црвено-зелено-жутој коалицији представља то што либерали преферирају улазак у
власт са идеолошки ближим демохришћанима.

  

Лидер немачких конзервативаца Армин Лашет изјавио је, с друге стране, да ће његова
коалиција учинити све што може да формира нову владу, иако је на данашњим
парламентарним изборима по свему судећи остварила најлошији резултат у послератном
периоду.

    

Лашет, председник ЦДУ, која је у коалицији са Хришћанско-социјалном унијом (ЦСУ),
рекао је да „не могу да буду задовољни резултатима“ на основу излазних анкета.

  

Навео је да такав исход избора „ставља пред велике изазове Немачку, ЦДУ и све
демократске партије“.

  

„Учинићемо све што можемо да формирамо владу коју ће предводити ЦДУ јер је
Немачкој потребна коалиција за будућност која ће модернизовати земљу“, казао је
Лашет.

  

Лашет, који води странку одлазеће канцеларке Ангеле Меркел, додао је да ће Немачка
вероватно добити прву владу са три партије.

  

Највећа шанса Лашета да се домогне функције канцелара била би коалиција ЦДУ-ЦСУ
са Зеленима и либералима. За ту „Јамајка коалицију“, прозвану тако због партијских боја
црно-зелено-жуто, највећа препрека је јаз између демохришћана и Зелених у буџетској и
финансијској политици.
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У обзир је уочи избора долазила и црвено-зелено-црвена коалиција СПД, Зелених и
Левице, али су за њу кључна препрека озбиљне разлике у погледу немачке спољне
политике, пошто се Левица залаже за окончање свих мисија немачке војске у
иностранству и за распуштање НАТО-а. Међутим, ако је судити по пројекцијама, те три
странке вероватно неће имати апсолутну већину у Бундестагу.

  

Нови немачки канцелар Србијом и Западним Балканом неће се ни бавити, оцена је
новинара „Дојче велеа“ Немање Рујевића , који за Н1 каже и да досадашња канцеларка
Ангела Меркел није заложила цео свој политички ауторитет како би помогла региону у
евроинтеграцијама.

  

Резултати на основу излазних анкета показали су да су конзервативци и
социјалдемократе освојили готово пођеднак број гласова на изборима.

  

Према излазној анкети телевизије АРД, и конзервативна коалиција
Хришћанско-демократске уније (ЦДУ) и Хришћанско-социјалне уније (ЦСУ) и
Социјалдемократска партија Немачке освојили су по 25 одсто гласова.

  

Међутим, излазна анкета телевизије ЗДФ предвиђа да ће СПД имати 26 одсто, а
демохришћани, које предводи Армин Лашет, 24 одсто.

  

Тесан резултат избора наговештава да предстоје дуги преговори о новој влади и да је
неизвесно ко ће наследити канцеларку Меркел која се повлачи после 16 година на челу
владе.

  

Резултат блока ЦДУ-ЦСУ по свему судећи ће бити њихов најлошији у послератној
историји Немачке. Та коалиција је до сада најлошији резултат имала 1949. године, 31
одсто.
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  Велики успех Зелених у Берлину  Странка Зелених остварила је историјски успех у граду-покрајини Берлин са освојених23,5 одсто гласова на данас одржаним парламентарним изборима у Немачкој.  Следи Социјалдемократска партија са 21,5 одсто.  Успех Зелених могао би да значи и да би нова градоначелница могла да постане БетинаЈараш, јавио је Танјуг, позивајући се на немачке медије.  Подсетимо, у Немачкој су одржани парламентарни избори, а у покрајинама Берлин иМекленбург-Западна Померанија бирани су и локални парламенти.  (Бета, АП, Спутњик)  
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