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 Руска владајућа странка Уједињена Русија, која подржава председника Владимира
Путина, изгубила је око трећину места у московском парламенту и сада је питање ко ће
имати власт у главном граду Русије, преноси Ројтерс.

  

  Мада су избори одржани у недељу организовани на локалу, интересовање, чини се,
никада није било веће, поготово у светлу пређашњих протеста и хапшења опозиционих
лидера. Како јавља "Москов тајмс", карактер јучерашњих избора није спречио опозицију
да се организује и осмисли одговарајућу стратегију.   

Водећи руски опозициони лидер Алексеј Наваљни позвао је опозиционе присталице да
ипак изађу на локалне изборе и гласају за опозиционог кандидата који има највеће
шансе да победи Јединствену Русију.

  

Кандидати Јединствене Русије, на изборе су изашли као привидно независни, а све у
покушају да се дистанцирају од партије која се тренутно суочава са драстичним падом
популарности.

  

Подаци о резултатима избора које је објавила државна агенција РИА указују да је
Путинова партија изгубила трећину места. Наиме, то би могло значити да је Јединствена
Русија на путу да контролише 26 места у парламенту главног града. То ће бити довољно
да задржи већину, иако су резултати лошији у односу на претходне изборе одржане
2014. године.
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Овог пута, како саопштава РИА, Комунистичка партија је освојила 13 места, што је
знатно више у односу на пређашње изборе. Две друге странке, Јаблоко и Праведна
Русија, по свему судећи, добиле су по три мандата.

  

Премда су се локални избори одржавали истовремено у читавој земљи, фокус је
дефинитивно био на Москви, након што су током претходних месеци грађани заједном са
опозицијом из викенда у викенд протествовали незадовољни актуелном влашћу.

  

Протести су, подсећамо, почели у јулу пошто је Централна изборна комисија одлучила да
не региструје велики број опозиционих странака и кандидата, јер наводно нису успели
да сакупе довољан број потписа. Истакнути вођа опозиције, Алексеј Наваљни, попут
искључених кандидата, означио је овај потез препреком коју су власти осмислиле не би
ли тако спречиле противнике да освоје места у московском парламенту.

  

Са више од 60 %, Путинова популарност је виша у односу на многе западне лидере, али
је знатно нижа него што је била раније.

  

"Гугл" одбацио наводе у мешању у изборе

  

"Гугл" је саопштио данас да подржава одговорни политички маркетинг у складу са
локалним законима, након што га је Русија оптужила да је дозволио овакво рекламирање
током јучерашњих регионаних избора иако је од компаније затражено да га уклони.

  

Државна служба за телекомуникације Роскомнадзор саопштила је да су технолошки
гиганти "Гугл" и "Фејсбук" вршили дистрибуцију политичких реклама током јучерашњег
гласања.

  

"Гугл" у саопштењу није разјаснио да ли је омогућио овакав вид маркетинга.

  

(Агенције)
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