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VALG I INDIA

Kraftig omveltning
Kongresspartiet ble nesten utradert fra parlamentet, mens
det høyreorienterte BJP overtar makta i India etter rekordhøy
valgdeltagelse. Men hindunasjonalistene fikk mindre enn
hver 3. stemme.
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være en «anti-dynasgresspartiets nederlag
sannsynligvis en re-

Resultatet.

-

-

plasser

stemmene på landsbasis. I Vest-Bengal vant Mamata Banerjees Trinamulprosent av stemmene på

-

et proporsjonalt valgsystem
-

sett helt annerledes ut.

Rike politikere.
Taperne.

veldende. Ser man derimot på den prosentvise oppslut-

Et parlamentsmedlem
fra BJP varslet fredag at
han kom til å fremme ny
lovgivning for å kriminalisere
homoseksualitet.

-

Kongresspartiet overveldende støtte på grunn av
-

-

-

-

-

lemmene av det tidligere parlamentet

-

Mot Kongresspartiet?

-

som tyder på at det er langt fra representanter
for den vanlige mannen i gata i et land der mer
-

-

en personlig valgseier for Modi.

test med langt mindre enn halvparten av

Konsekvenser. Før dette valget har avisene vært ful-

sigbare valgresultater.

-

TAPTE: 19. mai måtte statsministerkandidat Rahul Gandhi (t.v.) og Kongresspartiets president Sonia Gandhi møte for arbeidskomiteen i New Delhi,
etter å ha tapt 162 av 206 plasser i parlamentet. Her fulgt av seniorpartifellene Moti lal Vohra og Ahmad Patel (t.h.). Mor og sønn tilbød seg å trekke
seg fra å lede partiet, men de ble mandag bedt om å fortsette.
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ORIENTERING
VALGKARTET: Slik er de 543 nyvalgte
parlamentsplassene i Lok Sabha fordelt
mellom de ulike partiene i India. BJP
har vunnet de valgkretsene merket med
lys-oransje (antall plasser oppgitt med
tall). Kongresspartiet med Rahul Gandhi
sitter igjen noen håndfuller valkretser,
etter å ha tapt stort. ILL: WIKICOMMONS

Fiendtlig initiativ.

Parti

-

støtter Modis visjoner. Modi vil også være
vil ulydighet og massive protestbevegelser

å gjennomføre det han har lovet. Men han
-

visjon og de som har støttet ham som repre-

RESULTATET: De ulike partiene
og deres oppslutning i stemmer,
prosent og parlamentsplasser. ILL:
WIKICOMMONS
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