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Verkiezingen 2012; Nationalistische partij wint verkiezingen en conservatieve
volkspartij wint regeringsmacht. Premier Järve treedt af na sterk verlies van sociaaldemocraten.
Daags na het bekend worden van de verkiezingsuitslag, resulterend in een gevoelig verlies
van twaalf zetels voor de sinds 2008 regerende sociaal-democratische partij, bood ministerpresident Tõnu Järve bij koning Henrik-Otkar het ontslag van zijn regering aan. De koning
heeft nu aan partijleidster Maria Wassiljevska van de conservatieve volkspartij de opdracht
gegeven om een nieuwe regering te vormen. Waarschijnlijk zullen de conservatieven samen
met de christen-democratische partij en enkele regionale conservatieve partijen een
coalitieregering gaan vormen, maar ook zijn er gesprekken gaande met de milieupartij,
eveneens een van de winnaren van de verkiezingen, over samenwerking om zo over een
meerderheid in het parlement te kunnen beschikken.
De conservatieve Karstoniaanse volkspartij (KFP) van Maria Wassiljevska stond al enkele maanden
hoog in de peilingen als de te verwachten winnaar van de parlementsverkiezingen die op 30 augustus
gehouden werden. Hoewel het uiteindelijke aantal zetels dat de KFP erbij won kleiner was dan
verwacht, 11 zetels, beschikken de conservatieven nu over 130 zetels, ruim voldoende voor het
vormen van een coalitie en mevrouw Wassiljevska sprak dan ook haar grote tevredenheid uit met het
resultaat. Voor coalitiepartner de christendemocraten was het resultaat evenwel slechter, maar kon het
verlies beperkt worden tot drie zetels, hoewel het de vraag is of het tij ooit nog gekeerd kan worden en
de partij niet bij de volgende verkiezingen uit de Rijksdag verdwijnt. Daarentegen gaat het de
milieupartij voor de wind en is het met nu 18 zetels de op twee-na grootste partij van het land
geworden. Centrum-links verloor eveneens een aantal zetels, volgens sommigen voornamelijk te
danken aan hun nauwe samenwerking met Tönu Järve en volgens weer anderen aan externe factoren
en interne geschillen. De achteruitgang van de sociaal-democraten, sinds de jaren twintig van de
vorige eeuw immers de “eeuwige” regerende partij in Karstonia, wordt sterk in verband gebracht met
de economische problemen waarmee ook ons land steeds meer te maken krijgt. Veel Karstonianen zijn
niet alleen gewoon uitgekeken op Tõnu Järve, maar ook steeds meer ontevreden met het huidige
economische beleid. Zij zien dat de werkloosheid in de afgelopen jaren alsmaar gestegen is en nu al
ruim boven de tien procent uitkomt, er moet bezuinigd worden en tegelijkertijd leent ons land grote
sommen geld uit aan bijvoorbeeld Griekenland en andere euro-landen. Deze ontevredenheid wordt
door sommigen gezien als een van de verklaringen voor het succes van de populistische
nationalistische partij die van vier naar acht zetels ging, hetgeen veel Karstonianen een tamelijk nare
bijsmaak van de verkiezingen gaf. De nationalistische partij heeft aangekondigd tegen de steun aan
andere euro-landen te zijn, ja, ziet het liefst de euro verdwijnen en pleit voor een krachtige beperking
van de immigratie naar ons land. In veel kranten en andere media werd de vraag gesteld hoe het zover
heeft kunnen komen dat zoveel Karstonianen blijkbaar hun stem op een rasistische partij konden

leggen. Inmiddels hebben bijna alle partijen aangekondigd op geen enkele manier met de
nationalistische partij samen te werken.
VERKIEZINGEN 2012/ ZETELVERDELING
Karstoniaanse Volkspartij (cons)

130 (+11)

Sociaal-democratische partij

111 (-12)

Milieupartij

18 (+4)

Centrum-links

13 (-4)

Christen-democratische partij

10 (-3)

Nationalistische partij

8 (+4)
290 zetels

REGIONALE PARTIJEN
Galonische onafhankelijkheidspartij

3 (-)

Galonische conservatieve partij

7 (+1)

Galonische sociaal-democratische partij

8 (-1)

Ålandpartij

3 (+1

Ålandse sociaal-democratische partij

1 (-1)

Bellandse nationalistische partij

2 (-1)

Bellandse conservatieve partij

4 (+1)

Bellandse sociaal-democratische partij

2 (-)
30 zetels

Karstonia naar de drie miljoen inwoners.
Rond de jaarwisseling wordt verwacht dat ons land drie miljoen inwoners zal tellen. Op 1
september had Karstonia 2.989.457 inwoners en in de komende vier maanden zal dit nog met
ongeveer tienduizend toenemen. Daarmee groeit de bevolking van Karstonia iets sneller dan
het gemiddelde van 0,9% van de afgelopen jaren en de verklaring daarvoor ligt in het feit dat
zowel het geboortencijfer als het aantal buitenlanders dat zich in ons land gevestigd heeft
sinds 2011 gestegen is, terwijl de emigratie van Karstonianen naar andere landen juist afnam.
In 1900 had Karstonia ongeveer een miljoen inwoners, in 1950 werd de twee miljoen
overschreden, maar daarna ging de bevolkingstoename sterk omlaag en pas rond 1990 werd
de 2,5 miljoen bereikt.

