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Uitslag eerste ronde verkiezingen
Verschillen zeer minimaal, Puro en Verde gaan door
LINDAVISTA – 5 juni 2012
Op 3 mei heeft de eerste ronde van de presidentsverkiezingen plaatsgevonden in Chimor. Omdat zoals
gewoonlijk geen enkele partij meer dan vijftig procent van de stemmen haalde, volgt er op 17 juni een
tweede ronde. Die zal gaan tussen de twee partijen die de meeste stemmen hebben behaald: Puro, de
partij van president Morillo, en Verde van Francisco de Setubal.

Voorlopige winnaar is Puro (*voorheen Libertad) met 20,7% van de stemmen, maar de verschillen met
nummer twee (de groene partij Verde, 20,6%) en drie (het populistische Somos Chimor, 20,3%) zijn zo
klein dat er eigenlijk niet van een echte winnaar kan worden gesproken. De Partida Católica, die slecht in
de peilingen stond, werd met 17,3% toch nog groter dan APRO (16,9%). Van de overige partijen heeft
geen enkele de kiesdrempel van tien procent gehaald.
President María Morillo toonde zich tevreden met deze uitslag en gaf aan de tweede ronde vol vertrouwen tegemoet te zien. De uitslag is echter een bittere pil voor Somos Chimor, die op enkele tienden van
procenten verslagen werd en dus niet mee kan doen aan de tweede ronde. Nicole Santiago, leider van
Somos Chimor sprak verontwaardigd over verkiezingsfraude. Ze was ervan overtuigd dat Somos de
grootste zou zijn geworden “als de oude kliek niet zoals gewoonlijk naar het middel van manipulatie had
gegrepen”. Buitenlandse waarnemers meldden echter dat de verkiezingen eerlijk zijn verlopen. Francisco
de Setubal, de kandidaat van Verde, verklaarde uiterst tevreden te zijn met de uitslag. Hij gaf aan dat hij
de aangewezen persoon is om Chimor om te vormen tot een moderne, rechtvaardige en schone welvaartsstaat.
Voor de gevestigde partijen kan deze uitslag gerust als schokkend worden gezien. APRO zag haar aanhang bijna halveren ten opzichte van de verkiezingen van 2007. Ook de Partida Católica verloor veel aanhang. En als Puro beschouwd wordt als de opvolger van Libertad, dan heeft ook deze partij een enorme
klap gekregen.
★ Noticias de Chimor is een onregelmatig verschijnende nieuwsbrief van de Ataxunistische Republiek
Chimor.

1

1

