
Избора у Холандији: Партија досадашњег премијера Марка Рутеа освојила највише места у парламенту; Герт Вилдерс освојио пет мандата више, али мање од очекиваног
среда, 15 март 2017 22:44

Либерална партија премијера Холандије Марка Рутеа освојила је највише места на данас
одржаним парламентарним изборима, док је екстремно десна партија Герта Вилдерса
на другом месту, показују анкете направљене по изласку са биралишта.
  
  

  

Јавни сервис НОС навео је да ће Рутеова партија освојити 31 од 150 места у парламенту,
док би Вилдерсова странка требало да има 19 посланика, јавио је АФП.
  
  Одзив гласача на парламентарним изборима у Холандији нешто после 20.00 часова
износио је 73 одсто, што је за седам одсто мање од очекиваног, јавили су холандски
медији.
  
  Гласачка места биће затворена у 21.00 час, а брзо након тога се очекују први
резултати са мањих острва која припадају Холандији и из мањих градова у овој земљи,
сматрају стручњаци.
  
  У 23.00 часа могли би бити саопштени први незаванични и непотпуни резултати на
основу до тада пребројаних гласова са појединих мањих бирачих места, објавио је "Дојче
веле".
  
  У неким већим градовима, попут Амстердама и Ротердама, резултати гласања сигурно
неће бити познати пре поноћи, преноси "Гардијан".
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    До 18 часова је гласало 55 одсто од 12,9 милиона уписаних бирача, саопштио јеИнститут за истраживање јавног мњења Ипсос и додао да је на прошлим изборима 2012.до 18 часова гласало 48 одсто, а 2006. године 58 одсто бирача.    Испос је проценио да би укупан одзив бирача до затварања гласачких места у 21 часмогао да буде око 80 одсто.    По анкетама, фаворит је странка актуелног премијера Марка Рутеа, десничарскаНародна либерално-демократска странка (ВВД) која би могла да освоји измедју 24 и 28од 150 места у Парламенту.    Екстремно десничарска Странка за слободу (ПВВ) Герта Вилдерса, чија је популарностопала последњих дана, могла би да буде друга, са 19 до 23 посланичка места.    Парламентарни избори у Холандији сматрају се и важном пробом Европе јер сеодржавају у време растућег популизма.  (Бета, Срна)   
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