
Дојче веле: Себастијан Курц се повлачи из политике, а његов наследник, аустријски канцелар Александер Шаленберг такође је најавио оставку
четвртак, 02 децембар 2021 23:52

Аустријски канцелар Александер Шаленберг најавио је да ће поднети оставку када се
његова конзерватина Народна партија сложи око следећег лидера, преносе светски
медији.

  

  

Бивши аустријски канцелар Себастијан Курц најавио је раније данас да се повлачи из
политике, а његов наследник Александер Шаленберг такође је најавио оставку, преноси
Дојче веле.

  

Курц је најавио да се потпуно повлачи из политике, после два мандата на тој функцији,
од децембра 2017. године до маја 2019. године, и од јануара 2020. године до октобра
2021. године.

  

Касније данас, Шаленберг који је преузео дужност канцелара пошто се Курц повукао са
те функције, најавио је намеру да се повуче.
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„Чврсто верујем да обе позиције – шефа владе и лидера аустријске партије која има
највећи број гласова – треба да још једном припадну истој особи“, навео је Шаленберг у
изјави за јавност.

  

Аустријски медији преносе да је главни фаворит за новог председника Народне партије
министар унутрашњих послова Карл Нехамер, а уколико на сутрашњој седници
партијског руководства буде изабран, аутоматски ће постати и канцелар, преноси
Ројтерс.

  

Шаленберг (52) је племићког порекла, има четворо деце и говори пет језика. Одрастао је
као син дипломате у Индији, Шпанији Француској, а касније је студирао право. Пет
година је водио правно одељење аустријског представништва ЕУ у Бриселу.

  

Када се потом вратио у Аустрију Шаленберг је постао портпарол Министарства спољних
послова на чијем челу је млади Себастијан Курц, који га чини „шефом стратешког
планирања спољне политике“. Курц ће Шаленберга 2017. накратко одвести у уред
канцелара, где ће водити одељење за стратегију и планирање.

  

Свој следећи скок у каријери Шаленберг дугује такозваном Ибица скандалу. Након пада
владе ОВП-ФПО, Шаленберг постаје министар спољних послова у прелазној влади
савезне канцеларке Бригите Бирлајн. Он ће то остати и након поновне победе Курца на
изборима у јесен 2019.

  

(Н, Дојче веле, Ројтерс)
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