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Sondażowe poparcie dla Akcji Wyborczej Polaków na Litwie - Związku Chrześcijańskich Rodzin stabilnie rośnie,
wynika z najnowszego badania opinii publicznej przeprowadzonego przez spółkę „Baltijos tyrimai" na zlecenie
agencji informacyjnej ELTA.

Z obliczeń wynika, że obecnie sondażowe poparcie dla partii wynosi blisko 6% (nie uwzględniając osób, które
nie będą głosować oraz niezdecydowanych) albo 4,5% gdy uwzględniane są osoby,

które nie będą głosować oraz osoby niezdecydowane.

W ciągu miesiąca Akcja Wyborcza Polaków na Litwie - Związek Chrześcijańskich Rodzin odnotowała wzrost
popularności wynoszący aż ¼.

Ważne jest to, że badanie opinii publicznej zostało przeprowadzone jeszcze przed zmianą nazwy partii.

Badanie zostało przeprowadzone w dniach 29 kwietnia - 10 maja.

Poparcie dla AWPL byłoby wyższe, gdyby na Litwie były stosowane metody określania popularności partii
wykorzystywane w innych państwach, np. Polsce.

Sondażownie na Litwie nieadekwatnie prognozują wyniki AWPL i jej lidera Waldemara Tomaszewskiego w
wyborach. Wynika to m.in. ze specyfiki przeprowadzania badań w regionach oraz określonego nastawienia osób
i podmiotów zlecających ich przeprowadzenie.

Przed ostatnimi wyborami prezydenckimi w 2014 roku sondaże wieściły poparcie na poziomie 1,1 proc., zaś
Waldemar Tomaszewski otrzymał 8,4 proc. głosów.

W 2014 roku AWPL prognozowano jedynie 2-procentowe poparcie, tymczasem ugrupowanie uzyskało 8 proc.
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głosów, czyli czterokrotnie więcej niż zakładały prognozy.

Ogromna przepaść dzieli również sondażowe poparcie dla AWPL przed ostatnimi wyborami samorządowymi a
rzeczywiste poparcie wyborców.

Mając na uwadze fakt, że wszystkie sondażownie na Litwie zaniżają, i to znacznie, wskaźniki poparcia dla
AWPL-ZChR, oraz uwzględniając stabilną dynamikę poparcia dla partii, należy przyjąć, że obecnie ugrupowanie
cieszy się popularnością na poziomie wyniku dwucyfrowego.

 

Nr Partie    Maj 2016 roku (kwiecień 2016 roku)

1. Partia Socjaldemokratów    15,0 (19,7) proc.

2. Związek Rolników i Zielonych  14,4 (10,4) proc.

3. Ruch Liberalny  11,7 (13,4) proc.

4. Związek Ojczyzny-Litewscy Chrześcijańscy Demokraci  11,4 (10,6) proc.

5. Partia Pracy  9,1 (7,0) proc.

6. Porządek i Sprawiedliwość     6,9 (6,1) proc.

7. AWPL     4,5 (3,6) proc.

8. Litewski Związek Wolności     2,1 (2,5) proc.

9. Partia Zielonych    0,5 (1,7) proc.

10. Inne partie     0,1 (-) proc.

11. Suma oddanych na partie głosów  75,7 (75,0) proc.

12. Nie będą głosowali i niezdecydowani  24,3 (25,0) proc.

13. Suma głosów      100 proc.
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