
Белорусија: На одржаним парламентарним изборима опозиција није освојила ниједан мандат, свих сто десет посланика представљају партије које подржавају власт и председника Александра Лукашенка; Излазност била 77 одсто
понедељак, 18 новембар 2019 12:22

 Сто десет посланика изабраних на парламентарним изборима у Белорусији
представљају партије које подржавају власти и председника Александра Лукашенка, а
опозиција је изгубила једина два места која је имала у претходном сазиву.

  

Белоруска изборна комисија објавила је данас списак посланика изабраних на јуче
одржаним парламенталним изборима и сви су из партија и организација које подржавају
власт. Излазност је била 77 одсто.

  

На претходним изборима 2016. године два члана опозиције изабрана су у Парламент
први пут у 20 година али ни једном није дозвољено да се кандидује овог пута. Бројни
кандидати, медју којима и неки од опозиционих фаворита било је искључено са избора
јер наводно нису испунили административне захтеве.

  

Опозиција у земљи јуче је осудила масовне злопуотребе на изборима. Јуче је до
половине дана забележено 500 кршења прописа.
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Организација за европску безбедност и сарадњу (ОЕБС) која је послала 400 посматрача
за изборе, данас треба да поднесе свој извештај о изборима.

  

Политиколог Павел Усов оцењује као преувеличану излазност од 77,22 одсто коју је
објавила државна изборна комисија, он каже да градјани све мање излазе на изборе
чији се исход унапред зна.

  

Независни информативни сајт навинy.бy оценио је да је "влада пљунула на опозицију" и
формирала парламент по својој жељи.

  

Такав је резултат иако шеф државе Лукашенко покушава приближавање са Европском
унијом која редовно критикује недостатак демократије у тој бившој совјетској републици.
Он је последњих година дао више простора опозицији и ослободио политичке
затворенике у настојању да побољша везе са Западом после неслагања са
традиционалним савезником Москвом.

  

Назван "последњим диктатором у Европи" Лукашенко води ту бившу совјетску републику
25 година. Ни једни избори одржани од тада у Белорусији ниси по оцени медјународних
посматрача сматрани слободним или праведним.

  

Лукашенко је рекао јуче одговарајући на оптужбе о изборној проневери да народ
Белорусије може да не гласа за њега идуће године када буду председнички избори ако
га више не жели.

  

"Обећао сам да се нећу држати овог места док ми не поплаве прсти. Верујте ми није ово
најмекша столица", рекао је он новинарима. Он је потврдио јуче да ће се кандидовати на
изборима 2020.

  

(Бета)
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