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Посланици шведског парламента изабрали су Магдалену Андерсон, председницу
Социјалдемократске партије, за новог шефа шведске владе. Досадашња
министарка финансија је прва жена која је изабрана да буде премијер Шведске.

  

  

Шведски посланици су током историјског гласања изабрали Магдалену Андерсон за
премијера те земље. За је гласало 117 посланика, против 174, док је уздржано било 57
од 349 чланова шведског Риксдага. Према шведским прописима, за избор премијера је
довољно да против не гласа више од 175 посланика.

  

Прва у Шведској, али последња у региону
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Шведска је последња скандинавска земља која је изабрала жену за шефа државе или
владе.

  

Исланд је добио прву председницу 1980. године, када је шеф државе постала Вигдис
Финбогадотир, а годину дана касније  Норвешка је изабрала Гро Харлем
Брунтланд за премијерку.

  

У Данској је прва премијерка била Хеле Торнинг-Шмит од 2011. до 2015. године, док је
за прву  финску премијерку 2003. изабрана Анели Јетенмеки, али се на том
месту задржала нешто више од два месеца.

  

Након  оставке Стефана Левена , почела је неизвесност на шведској политичкој сцени,
пошто је Социјалдемократска партија била у компликованим преговорима са Левицом,
која је као услов за подршку Магдалени Андерсон поставила повећање пензија.

  

Синоћ је потврђено да је дошло до договора и да ће се Левица уздржати приликом
гласања, чиме подржавају избор нове премијерке. Друге опозиционе странке, које су
такође остале уздржане, поручиле су да је Шведској потребна влада пре избора
следеће године и да због тога не гласају против.

  

Магдалена Андерсон преузела је мањинску владу коју је Стефан Левен предводио у
коалицији са Зеленом странком од 2014. године.

  

Левену је у јуну  изгласано неповерење , након чега је  поднео оставку , али је
почетком јула  п
оново изабран за премијера
.

  

Крајем августа Левен је  најавио да ће поднети оставку , док је на партијском конгресу
почетком новембра предао дужност председника странке Магдалени Андерсон.
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https://www.rts.rs/page/stories/ci/story/2/svet/4584011/stefan-leven-svedska-premijer-ostavka.html
https://www.rts.rs/page/stories/ci/story/2/svet/4417595/svedska-nepoverenje-vlada-stefan-leven-smena.html
https://www.rts.rs/page/stories/ci/story/2/svet/4424012/svedska-leven-ostavka-parlament-izbori.html
https://www.rts.rs/page/stories/ci/story/2/svet/4434903/stefan-leven-svedska-premijer-glasanje.html
https://www.rts.rs/page/stories/ci/story/2/svet/4434903/stefan-leven-svedska-premijer-glasanje.html
https://www.rts.rs/page/stories/ci/story/2/svet/4486734/svedska-leven-ostavka-novembar-najava.html
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Прва криза већ првог дана 

  

Нова премијерка Магдалена Андерсон ће се већ данас суочити са првом кризом, пошто
ће владин предлог закона о буџету вероватно бити одбачен, оцене су политичких
аналитичара.

  

Андерсон је након гласања у парламенту изјавила да је спремна да води земљу чак и ако
парламент касније током дана одбаци буџет мањинске владе у корист опозиционог
предлога закона о буџету.

  

"Мишљења сам да је опозициони буџет нешто са чим могу да живим", навела је
Андерсонова у првом обраћању медијима након избора за премијера.

  

Ко је Магдалена Андерсон

  

Рођена је 1967. године у Упсали. Отац јој је био предавач на Универзитету у Упсали, а а
мајка учитељица. У младости се бавила пливањем.

  

Завршила је мастер студије на Стокхолмској школи економије 1992. године, а три године
касније студирала је и на Харварду.

  

Магдалена Андерсон је политичку каријеру започела 1996. године као политички
саветник тадашњег премијера Горана Персона, а од 1998. до 2004. била је директор
планирања у кабинету премијера.

  

Након тога је, до 2006. године, била на месту државног секретара шведског
министарства финансија, а од 2009. до 2012. била је директорка Пореске управе
Шведске.
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Од избора Стефана Левена за премијера Шведске 2014. године била је министарка
финансија, а за председника Социјалдемократске партије изабрана је почетком
новембра ове године.

  

(РТС)
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