
Парламентарни избори у Пољској: Према излазној анкети, Владајућа конзервативна странка "Право и правда" освојила је највише гласова; Лех Качињски прогласио победу
недеља, 13 октобар 2019 21:00

Владајућа конзервативна пољска странка "Право и правда" освојила је највише гласова
на данашњим парламентарним изборима, показују резултати на основу излазне анкете.

  

  

Према излазној анкети агенције Ипсос, Право и правда је добила 43,6 одсто гласова, али
ће према пројекцијама имати већину од 460 места у парламенту, што ће јој омогућити да
влада земљом још четири године. Странка је на власти од 2015. године.

  

Ако се ти резултати покажу тачним, Центристичка проевропска Грађанска коалиција
имаће 27,4 одсто гласова.

  

Највећа странка у коалицији је Грађанска платформа која је предводила владу Пољске
од 2007. до 2015. године.
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У парламент би требало да уђу и левичарска коалиција с 11,9 одсто гласова,
конзервативна Пољска народна странка с 9,6 одсто и нови крајње десни савез
Конфедерација са 6,4 одсто гласова.

  

Лидер странке Право и правда Јарослав Качињски прогласио је вечерас победу.

  

Од 7 сати јутрос када је широм Пољске отворено преко 27.000 биралашта око 30
милиона пољских бирача одлучује на редовним парламентарним изборима колико ће
учврстити или ослабити власт пољске владајуће конзервативне странке Право и Правда.

  

  

Јарослав Качињски и његови конзервативци су на власт 2015. године дошли
захваљујући бауку избегличке кризе гласовима села и губитника транзиције.
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Они сада Пољаке маме дарежљивим социјалним програмима, обећањима да ће убрзано
и њихове плате бити немачке, а уз подршку конзервативног крила Пољске католичке
цркве, уместо избеглицама плаше наводним претњама да ће ЛГБТ идеологије и
либералне вредности Запада уништити пољску традиционалну породицу уколико
конзервативци не сачувају власт.

  

Прогнозе дају предност конзервативцима

  

Све предизборне прогнозе дају конзервативцима Јарослава Качињског од 40 до 46
одсто гласова док по тим анкетама расположења бирача опозициона либерална Грађан
ска коалиција може да освоји максимално 26 одосто гласова.

  

Своје посланике међу 460 чланова Сејма и 100 сенатора парламента према анкетама
имаће у новом сазиву још и уједињена Левица у којој је уз посткомунисте и нова странка
популарног првог јавно геј посланика Роберта Бједроња Пролеће и демохришћани из
Пољске народне странке.

  

Пета странка која има кандидатске листе у 41 изборној јединици на колико је подељена
Пољска, радикална националистичка Конфедерација слобода и независност, која
Пољакињама обећава између осталог право на богате мужеве да не би морале да раде,
на прагу је цензуса од пет одсто и према анкетама није извесно да ће освојити
посланике или сенаторе у парламенту.

  

Пољаци гласају „новчаником“

  

Док свет гледа на данашње парламентарне изборе као на одлуку да ли ће се Пољска
вратити изворним европским демократским вредностима или ће наставити да клизи у
ауторитарном смеру којим је пошла тзв. добром променом, како је Качињски назвао
урушавање независности институција, контроверзне реформе правосуђа, подржављење
јавних медија, чистке у државној управи и државним предузећима и велика социјална
давања, Пољаци према истраживањима гласају новчаником, не обазирући се ни на
програме и вредности ни на афере званичника.
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Прве пројекције стижу у 21 час

  

Чак 38 одсто бирача Права и Правде гласа за владајућу странку због тога што рачуна да
ће се поправити стандард његове породице, бирачи либералне Грађанске коалиције у
41 одсто случајева гласају јер не желе победу конзервативаца док бираче
најприврженије вредностима и програмима, 60 одсто њих, има уједињена Левица,
показала је анкета за пољски либерални дневник Газета виборча.

  

Прве пројекције изборних резултата на основу анкета на биралиштима пољске
телевизије објавиће одмах након затварања биралишта у 21 час, исход избора биће
познат након пребрајања гласова у понедељак, док ће званичне резултате избора
Државна изборна комисија објавити у уторак.

  

(Бета, Данас)
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