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Quan manquen menys de 20 dies de les eleccions al Congrés i Parlament Andí a Colòmbia, la
Registraduría Nacional de l'Estat Civil, informa que es van inscriure un total de 2.386 candidats
i candidates, 776 aspiren aspiren a ocupar un escò al Senat. De 317 aspirants a la Cambra de
Representants, 267 ho han fet per circumscripció territorial i 50 per circumscripcions especials,
aquestes inclouen indígenes, negres, les llistes de candidatures a la Cambra a l'exterior i 5
llistes de promoció del vot en blanc.

En aquesta llarga llista de candidates i candidats i acollint-se a la Llei de quotes que garanteix
la participació de la dona en càrrecs d'elecció popular, s'hi troben incloses 761 candidates que
aspiren a ocupar un lloc al Congrés, conformat per 102 escons al Senat i 166 Representants a
la Cambra.

L'escenari a les eleccions legislatives del proper 9 de març, són atípiques i hi haurà sorpreses,
es pronostica que el vot en blanc serà el protagonista, degut a que els colombians estan
indecisos de per qui votar, pensen que la classe política està desprestigiada i que l'actual
legislatura que està per acabar es va tallar en temes tan importants com la reforma de la
justícia, el debat del matrimoni igualitari i la reforma a la salut, entre d'altres.
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Un sondeig realitzat per la firma Cifras & Conceptos, entre el 10 i el 15 de febrer, en què es van
fer 2.500 entrevistes presencials, el vot en blanc ha liderat totes les enquestes d'intenció de vot,
amb un marge d'error de només el 2.9 per cent, l'enquesta va revelar que el 40% de la gent
partidaria del vot en blanc busquen expressar el seu inconformisme, el 29% de les persones
consultades evidencia el rebuig a la democràcia colombiana, el 28% va dir no sentir-se
representat per cap polític, el 10 % exprà el seu desacord amb la reelecció, el 9% el seu
desgrat pels partits polítics i el 24% no sap o no respón.
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