
Олаф Шолц: Грађани Немачке послали поруку ЦДУ и ЦСУ да је време да иду у опозицију
понедељак, 27 септембар 2021 12:09

 Кандидат немачких социјалдемократа за канцелара Олаф Шолц, чија је странка
остварила танку већину на парламентарним изборима, оценио је да конзервативци треба
да иду у опозицију, пошто су на другом месту по изборном резултату.

  „ЦДУ и ЦСУ (Хришћанско-демократска унија и сестринска Хришћанско-социјална унија)
нису само изгубиле гласове, оне су заправо добиле поруку грађана да више не треба да
буду у влади, већ у опозицији“, рекао је Шолц у седишту своје странке.   

Конзервативци сматрају да би и они могли да формирају нову коалициону владу, иако су
на изборима остварили свој историјски најлошији резултат.

  

Према објављеним прелиминарним званичним резултатима, који су потврдили
пројекције, Социјалдемократска партија (СПД) десног центра и њихов вођа Олаф Шолц
освојили су 25,7 одсто гласова, незнатно испред конзервативне уније ЦДУ-ЦСУ Армина
Лашета, која је забележила историјски минимум са 24,1 одсто. Конзервативци никад
нису имали мање од 30 одсто гласова. На изборима су трећи Зелени са 14,8 одсто
гласова и либерали ФДП, са 11,5 одсто гласова.
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„Гласачи су се врло јасно изразили и рекли да треба формирати наредну владу јачањем
три странке – социјалдемократа, еколога и либерала ФДП“, рекао је Шолц (63), који је
актуелни вицеканцелар и министар финансија у одлазећој влади Ангеле Меркел.

  

Он је рекао да је мандат странака такође да ураде оно што грађани желе. Подсетио је
да после 16 година на власти кознервативци странке Ангеле Меркел треба да оду у
опозицију.

  

Конзервативци су доживели најгори изборни резултат икад остварен са 24,1 одсто
гласова, што је готово девет процентних поена мање него на изборима 2017. године.

  

Због расцепканих гласова, коалиција три странке биће потребна за формирање владе,
што није виђено од педесетих година 20. века.

  

Вођа ЦДУ Армин Лашет је рекао да упркос „разочаравајућем“ резултату није спреман да
се придружи опозицији и да ће учинити све да формирају владу предвођену
конзервативцима ЦДУ-ЦСУ.

  

Иако су други на изборима, у теорији остаје могућност за конзервативце да формирају
коалицију, вероватно са Зеленима и ФДП.

  

Преговори о формирању будуће владе могли би да трају више недеља или чак месеци.

  

(Бета-АФП)
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