El centreesquerra seguirà en el poder a Noruega
• El Govern es beneficia de la seva gestió de la crisi i revalida la majoria

EL PERIÓDICO, OSLO, 15.09.09

La coalició de centreesquerra que governa a Noruega va resultar
guanyadora en les eleccions legislatives d’ahir per un marge força estret,
però que li permet conservar la majoria absoluta i es podrà mantenir en
el poder, segons indicaven ahir a la nit tant les enquestes fetes a peu
d’urna com les primeres projeccions oficials. Un sondeig de la cadena de
televisió TV2 atorgava a la coalició de laboristes, socialistes i centristes
que encapçala el primer ministre, Jens Stoltenberg, 86 dels 169 escons
del Parlament. Una altra enquesta, de la televisió pública NRK, els
augurava 86 escons. I, segons una projecció realitzada pel Ministeri de
Govern Local i Regional, quan ja s’havia completat un 40% de l’escrutini,
la coalició governant obtindria 85 diputats.

El laborista Stoltenberg i els seus aliats s’enfrontaven a una dreta
dividida i el país hauria entrat en una etapa de previsible incertesa
política si la coalició en el poder hagués perdut la majoria. La principal
força de l’oposició, el Partit de Progrés, que dirigeix Siv Jensen (40
anys), de caràcter populista, té una forta política contra la immigració i
denuncia la «islamització creixent» de la societat noruega. Aquest discurs
radical fa que els altres dos partits del centredreta, els liberals i els
democratacristians, no hi vulguin governar.

EL FONS / Stoltenberg (de 50 anys), en el poder des del 2005,
presumeix d’haver ajudat Noruega a superar la crisi econòmica global i a

sortir-ne pràcticament il·lesa, gràcies al mannà del petroli. En previsió
que arribessin èpoques més difícils, Noruega, que és el cinquè exportador
mundial d’or negre, va obrir l’any 1996 un fons de benestar en què va
anar col·locant els beneficis que generava el petroli i que a finals del més
de juny arribava als 277.000 milions d’euros. El Govern ha utilitzat
aquest fons per esmorteir els efectes de la recessió i millorar els serveis
públics.

Amb una taxa de desocupació del 3% (per sota dels països de la Unió
Europea) i unes perspectives de retorn al creixement econòmic per al
2010, molts noruecs han vist en l’actual Govern una garantia davant de
la crisi. «Hem demostrat que podem gestionar una situació molt difícil»,
va afirmar el ministre de Finances, Kristin Halvorsen. L’oposició, en canvi,
prometia reduccions d’impostos i privatitzacions. Els conservadors
també volien un nou debat sobre un eventual ingrés del país escandinau
a la Unió Europea, una opció que Noruega ja ha rebutjat dues vegades –el
1972 i el 1994– en referèndum.

