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 Армин Лашет (59) изабран је за новог председника Демохришћанске уније (ЦДУ) Ангеле
Меркел.

  

Немачки демохришћани изабрали су премијера савезне покрајине Северне
Рајне-Вестфалије Армина Лашета да настави политику Ангеле Меркел.

  

Лашет је са 521 према 466 гласова на онлајн конгресу победио Фридриха Мерца,
некадашњег ривала канцеларке Меркел. Трећи кандидат, истакнути посланик Норберт
Роетген, елиминисан је у првом кругу гласања.

  

Избори за новог канцелара Немачке биће одржани 26. септембра, а Лашет ће моћи да се
кандидује или изабере ко ће бити кандидат странке десног центра.

  

У свом говору пре избора, Лашет је нагласио важност јединства странке и Немачке.
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“ЦДУ није потребан нови шеф да је води већ капитен тима који ће предводити и држати
странку заједно”, рекао је он.

  

Аналитичари наводе да је Лашет отелотворење континуитета политике Ангеле Меркел и
неко ко има велико искуство у раду на терену са страначком структуром и бирократским
апаратом. Такође, наводе познаваоци прилика, има капацитет да помири све струје у
партији и преговарачки дар да конструише ефикасну и функционалну владајућу
коалицију у Бундестагу.

  

Католик из Рајне, увек је био поуздан партнер Ангеле Меркел и неко на кога је она
могла да се ослони.

  

Лашет је навео да се залаже за “разуман приступ и избегавање екстрема”. Недостатак
популарности на националном нивоу “бајпасовао” је сарадњом са министром здравља
Јенсом Спаном, звездом у успону немачлке политике.

  

Њих двојица су крајем фебруара 2019. формирала алијансу са циљем “модернизације
Немачке” и ширег позиционирања ЦДУ као мејнстрим народне партије.

  

Нова економска динамика, безбедност и ибразовање за све – то су планови Лашета и
Спана, као и “нулта толеранција” криминала и екстремизма.

  

На спољнополитичком плану, Лашет је нагласио јасан фокус на Европску унију. План му
је унапрђење сарадње са САД око климатских промена и трговионе.

  

Промена председника САД користиће Лашету који је долазак Џоа Бајдена на чело
Америке назвао “победом демократије”. Радо је виђен гост Париза и протекле две
године радио је на унапређењу културних веза Француске и Немачке.

  

Рошен у Ахену, Лашет је ветеран бројних политичких форума. Овај бивши адвокат и
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новинар био је члан немачког федералног парламента а од 1999. до 2005. европски
парламентарац.

  

постане кандидат ЦДУ за канцелара, а после парламентарних избора 26. септембра ове
године и шеф немачке владе и један од најмоћнијих људи у Европи.

  

Трка за лидера ЦДУ у великој мери се свела на питање како та странка треба да
изгледа у наредним годинама. Према неким проценама, управо је хаос у Вашингтону
прошле седмице када су присталице одлазећег председника Доналда Трампа упале на
Капитол, гурнуо оне неодлучне посланике ЦДУ ка Лашету, као умеренијем лидеру и
природном наследнику “маме Меркел”.

  

“Важно је да не изаберемо раскид са Ангелом Меркел, већ радије континуитет. ЦДУ
мора да преноси идеју да су тих 16 година када је била канцеларка биле добре године, и
да стојимо уз ту политику”, рекао је недавно новинарима Лашет.

  

(Нова.рс)
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