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 Аустријски вицеканцелар Хајнц-Кристијан Штрахе је поднео оставку на ту позицију, а
сутра е то учинити и на место лидера десничарске Слободарске странке (ФПО).

  
  

Austria’s far-right vice chancellor resigned on Saturday after a secretly filmed video showed him
promising government contracts to a woman claiming to be the niece of a Russian oligarch and
plotting to do away with press freedom in the country https://t.co/BaXGWQq6VQ

  — New York Times World (@nytimesworld) May 18, 2019    

 У присуству чланова владе из редова ФПО, он је данас у Бечу на ванредној
конференцији за штампу, после разговора с канцеларом Себастијаном Курцом, рекао да
је шеф владе прихватио његову оставку на место вицеканцелара.

  

"Већ дуже су постојале гласине да ће се из иностранства покушати утицати на изборе
(за Европски парламент). У прошлости сам већ више пута био мета покушаја рушења,
лажним причама да користим дроге, или да сам близак екстремним десничарима. У
последње три године сам пуно доживео, али ово што је пре две године инсценирано,
има сасвим другу димензију", рекао је Штрахе

  

Поводом објављеног видео снимка, он је рекао да се ради о жени која је злоупотребила
ванредно емоционално стање његовог сарадника Јохана Гуденуса после смрти оца.

  

"Знам да сам током нашег разговора те вечери, који је трајао седам сати, у више наврата
указивао на потребу поштовања закона. Познато је да код мене нема незаконитог
деловања. Због тога тражим целокупни снимак, који ће доказати то", додао је Штрахе.

  

Даље је навео да је био под дејством алкохола и да је олако о свему и свачему говорио,
тако да зна да су његове речи биле и страшне, због чега се извињава свима којима је
направио проблеме или их вређао, јер, како додаје, тада је помињао и најгоре гласине о
канцелару.
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Штрахе је на удару критика боио пошто је објављен видео у коме он Штрахе и његов
партијски колега Јохан Гуденус говоре неименованој жени да може да очекује уносне
грађевинске уговоре ако купи једну аустријску новину и подржава Слободарску странку.

  

Листови су навели да је форензички видео стручњак проверио аутентичност видеа

  

Два листа су навела да је састанак, одржан више месеци пре аустријских
парламентарних избора, очигледо био замка да компромитује двојицу политичара, мада
није јасно ко стоји иза њега.

  

После објављивања снимка опозиција је затражила његову оставку, а нешто касније је и
канцелар Себастијан Курц најавио да прекида сарадњу са Штрахеом. Полиција
истражује снимак.

  

Аустријски вицеканцелар Хајнц-Кристијан Штрахе објавио је да подноси оставку након
скандала са објављеним видео-материјалом.

  „Разговарао сам данас у 11 часова са канцеларом Себастијаном Курцом и поднео му
своју оставку на место вицеканцелара Аустрије и он ће ову одлуку прихватити“, рекао је
Штрахе новинарима.   
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Након превремених парламентарних избора у Аустрији 2017. године конзервативна
Аустријска народна партија, на чијем је челу је канцелар Себастијан Курц, оформила је
коалициону владу са десничарском аустријском Слободарском странком на челу са
Штрахеом.

  

Раније су листови „Шпигл“ и „Зидојче цајтунг“ саопштили, позивајући се на видео који
поседују, да је Штрахе 2017. наводно са Рускињом Аљоном Макаровом разговарао о
могућности да она купи аустријски лист „Кронен цајтунг“ за помоћ на предстојећим
парламентарним изборима. Осим тога, листови наводе да су они на састанку
разговарали и о другим трансакцијама, помоћу којих би, уколико их закључи, Макарова
могла да добије приступ владиним уговорима у замену за помоћ аустријској
Слободарској странци чији је лидер Штрахе. Више тужилаштво Аустрије саопштило је да
ће проверити овај видео.

  

Лист „Велт“ је са своје стране јавио да је разговор, чији су делови доспели у медије,
наводно трајао шест сати, при чему је такозвана „Рускиња“ била „мамац“, наглашава
лист, додајући да је, очигледно, снимљени састанак био „замка“. Ово мишљење дели и
сам „Шпигл“, који прецизира да је вила у којој се расправљало о „милионским уговорима“
опремљена са неколико скривених камера. Истовремено остаје нејасно ко је и у коју
сврху поставио „замку“ за будућег вицеканцелара.

  

Видети још:

  

Беч: СПО тражи од Тужилаштва за привредни криминал и корупцију истрагу
против Штрахеа и Гуденуса, након што се појавио снимак на којем они „наводним
руским милионерима нуде државне послове у замену за финансијску помоћ
њиховој странци"

  

(Спутник)
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