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 Већина грађана Русије гласала је за измене Устава које ће омогућити председнику
Владимиру Путину да остане на власти до 2036. године, али једнонедељни референдум,
који је завршен данас, обележили су многобројни извештаји о притисцима на бираче и
другим неправилностима.

  

  Са затварањем већине биралишта у држави и у пребројаним 20 одсто области, 72
одсто је гласало за уставне амандмане, према подацима Централне изборне комисије.   

Први пут у Русији, гласање је трајало недељу дана како би се повећала излазност
градјана али и смањиле гужве на гласачким местима због пандемије корона вируса.

  

До затварања биралишта у Москви и већини других делова Западне Русије, укупна
излазност је износила 65 одсто према изборним званичницима. У неким регионима
гласало је чак 90 одсто бирача са правом гласа.

  

На најисточнијој тачки Русије полуострву Чукотска, које је девет сати испред Москве,
званичници су брзо објавили потпуне прелиминарне резултате који показују да је 80
одсто бирача подржало амандмане, а у осталим деловима Далеког Истока кажу да је
више од 70 одсто подржало измене Устава.

  

Критичари Кремља и независни посматрачи избора преиспитивали су званичне цифре.
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„Посматрамо суседне регионе и неправилности су очигледне, постоје региони у којима је
излазност вештачки (појачана), постоје региони где је то мање-више стварно“, изјавио је
Григориј Мелконијантс, копредседник независне групе за праћење избора Голос за
Асошијетед прес.

  

Председник Русије Владимир Путин гласао је данас у Москви на гласачком месту у
Руској академији наука.

  

Његово лице је било откривено, за разлику од већине осталих гласача којима су на улазу
биле понудјене бесплатне маске.

  

Кремљ сматра да су амандмани неопходни за стабилност и сигурност земље, док
Путинови критичари сматрају да измене представљају потез који би му обезбедио да
остане још дуго на власти.

  

Путин је јуче позвао градјане да гласају о амандманима и напоменуо да је сваки глас
важан.

  

„Не гласамо само за амандмане. Гласамо за земљу у којој желимо да живимо, за земљу
коју желимо да оставимо нашој деци и унуцима“, рекао је Путин.

  

(Бета-АП)
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