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Норвешкој владајућој коалицији конзервативаца и напредњака и њиховим савезницима,
двема мањим партијама десног центра, највероватније ће припасти 88 места од 169 у
парламенту, саопштио је норвешки Изборни директорат, на основу прелиминарних
резултата данас одржаних парламентарних избора.

  

  

То значи да ће премијерка Ерна Солберг, која се залаже са смањење пореза, по свој
прилици остати на власти, одневши тесну победу над опозицијом на челу са
Лабуристичком партијом у кампањи на тему како управљати економијом која зависи од
нафте, преноси Ројтерс позивајући се на званичне процене.

  

У одвојеним предвиђањима норвешке телевизије ТВ2, наводи се да су влада и њени
савезници освојили ширу парламентарну већину од 91 посланичког места.У Норвешкој су
данас одржани парламентарни избори уочи којих је покренута дебата о националним
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вредностима, а гласачи се питали колико би Норвешка требало да буде блиска са
Европском унијом и какве су јој одговорности према мигрантима и тражиоцима азила.

  
  

Sylvi Listhaug jublet: - Helt fantastisk for @frp_no . @aft_politikk  rapporterer fra valgvaken i
Ålesund https://t.co/2u4A0V
PqIH #valg2017 p
ic.twitter.com/FvP9IRiNnr

  — Aftenposten (@Aftenposten) September 11, 2017    

Док Британија гледа у Норвешку као инспирацију у свом "разводу" од ЕУ, неки у Ослу
виде Британију као модел за прекидање веза са ЕУ у потпуности.

  

Оваква популистичка позиција постаје популарна, јер левичарска Лабуристичка партија
Норвешке, као и десничари, гледају да нађу партнере како би формирали мањину у
парламенту, наводи АП.На власти је тренутно коалиција премијерке Ерне Солберг, док
су лабуристи главна опозиција - највећа партија у парламенту, али јој је недостајала
подршка бар још две мање партије за већину.

  

Центристичка партија је обећала да ће подржати лабуристе, под условом да се обави
истрага о односима Норвешке са ЕУ. Норвешка није у ЕУ, али има приступ јединственом
тржишту од скоро пола милијарде људи, а такође прихвата мигранте и опонаша законе
ЕУ.

  

(Танјуг)
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