
Islàndia confia en l'esquerra per sortir de la crisi 
 

• L'augment de la participació afavoreix el triomf de la primera ministra 

en funcions 

 

EL PERIÓDICO DE CATALUNYA, 26.04.09 

REYKJAVÍK 

 

La possibilitat, per primera vegada des de la independència del país l'any 

1944, que l'esquerra s'imposés ahir a Islàndia, tal com vaticinaven tots 

els sondejos, es va reforçar durant el dia amb un augment de la 

participació electoral. 

 

El 36,4% dels electors islandesos, ciutadans d'un país immers en una 

profunda crisi, havia votat sis hores després de l'obertura dels col·legis, 

cosa que suposa un 2% més que el 2007. La líder socialdemòcrata i 

actual cap de Govern en funcions, Johanna Sigurdardottir, guanyadora 

clara segons els sondejos, s'havia de beneficiar del profund desencant 

que viu el país a causa de la crisi econòmica. 

 

Un total de 228.000 islandesos estaven ahir convocats a les urnes de 

forma anticipada per elegir els 63 integrants de l'Althing (Parlament), 

instituït l'any 930 i considerat el més antic del món. 

 

L'Aliança Socialdemòcrata i el Moviment d'Esquerra Verda, que governen 

en coalició minoritària des del mes de febrer passat, després que les 

protestes socials per la crisi econòmica desallotgessin del Govern els 

conservadors, van sortir ahir com a clars favorits. 

 



El final del recompte, que no havia finalitzat al tancament d'aquesta 

edició, permetrà confirmar el que els sondejos han estat apuntant des de 

fa un mes: la pèrdua del poder del conservador Partit de la 

Independència, al qual l'electorat atribueix la responsabilitat de la crisi 

que fa sis mesos va deixar el país a un pas de de la bancarrota. 

 

CATACLISME ECONÒMIC 

Amb un atur del 9%, la moneda devaluada, un deute de proporcions 

gegants i unes previsions de creixement negatiu del 10% per a aquest 

any, la crisi econòmica s'ha convertit en l'eix de la campanya. La 

importància que ha cobrat l'ingrés a la Unió Europea, tema marginal fins 

ara per l'escepticisme islandès cap a Brussel·les i la por a la seva política 

pesquera, també ha tingut una bona dosi de protagonisme durant la 

campanya. 

 

I encara que només els socialdemòcrates recolzen obertament l'entrada 

a la Unió Europea, tots els partits han acceptat la celebració d'un 

referèndum sobre aquesta incorporació encara que difereixen sobre la 

quantitat de consultes que s'haurien de celebrar en aquest país europeu. 

 


