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Ecuador: vänstern i stor ledning inför valet 11 april

Vänstern leder stort inför presidentvalet 11 april i Ecuador
Vänsterns kandidat Arauz leder med mer än 7 procent över bankiren och högermannen Lasso inför presidentvalet i Ecuador 11 april
Två veckor före andra och avgörande valomgången i Ecuador leder vänsterns kandidat Andrés Arauz, för partiet Unes, med mer än
sju procent över högerns Guillermo Lasso.
Den senaste opinionsundersökningen, utförd av företaget Perfiles de Opinion, kommer fram till att Arauz har stöd av 37,87 procent
av valmanskåren medan Lasso, som kandiderar för högerns CREO-PSC räknar med 30,19 procent. Om valet skulle hållas idag
skulle 32 procent rösta blankt eller avstå (I Ecuador är det obligatoriskt att rösta). Undersökningen genomfördes 23 och 24 mars då
2 411 personer mellan 16 och 70 år tillfrågades. Felmarginalen är 2,1 procent med en tillförlitlighet på 95 procent.
I första valomgången 7 februari vann Arauz med 32,72 procent och Lasso fick 19,74 procent av rösterna. Den som väljs 11 april blir
Ecuadors president mellan 2021 och 2025.
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