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Најмање 20.000 људи учествовало је у Бечу у протесту против десничарске владајуће
коалиције коју критикују због ставова о имиграцији и социјалним програмима.

  

  

Под паролом "Одбор за дочек нове године", демонстранти су се упутили ка
министарствима. На протесте су позвале левичарске организације и антирасистички
покрети.

  

У влади формираној средином децембра, коју предводи конзервативац Себастијан Курц,
шест кључних министарских места држе екстремни десничари из Слободарске партије
(ФПО), чији је лидер Хајнц-Кристијан Штрахе вицеканцелар.

  

Бројни слогани позивали су се на историју земље, 80 година после Аншлуса, када је у
марту 1938. нацистичка Немачка анектирала Аустрију.
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Један транспарент је поручивао "Молим вас, немојте више", док је на оближњој поруци
писало да би "они који трпе Курца и Штрахеа аплаудирали 1938".

  

  

Демонстранткиња Ана (23) каже да протестује против "владе која жели да подели
друштво, демонизује мањине, умањи женска права и уруши солидарност".

  

Ово је друга коалиција конзервативне Народне партије (ОВП) и ФПО. Претходни савез,
почетком двехиљадитих, изазвао је међународну осуду и европске санкције, а на
протесту је учествовало и до 250.000 људи.

  

Овога пута су ОВП и ФПО заједно освојили скоро 60 одсто гласова на изборима, после
деценије владе центристичке коалиције деснице и социјал-демократа.
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Thousands protest against the new right-wing government in #Vienna . Currently people from 
#Westbahnhof
to the 
#Museumsquartier
. 
#Demonstration
#Austria
pic.twitter.com/lfGmzjm6On

  — Francesco Collini (@FCollini) January 13, 2018    

Протесте обезбеђује око 1.000 полицајаца, који се, као и бројни учесници, плаше пре
свега понашања такозваног "Црног блока“, радикалне групе обучене у црно, који јасно
крше и закон о забрани покривања лица.

  

"Црни блок“ приликом кретања поворке ка централном тргу Хелденплац надомак
седишта владе палио је пиротехничка средства, бенгалску ватру.

  

Више старијих демонстраната стало је испред "Црног блока“, који је на овај скуп дошао,
како је казао њихов портпарол са 1.000 људи, како би умирујуће утицало на њих.

  

Портпарол полиције Паул Ајденбергер казао је да је за сада било сам мањих инцидената
са "Црним блоком“, јер су бацали јаја на полицајце и палили бенгалску ватру.

  
  

up to 20.000 protested against the new government in #austria  today. biggest protest against
this övp-fpö coalition so far pic.
twitter.com/XCUwyLWNpc

  — Richard Solder (@RichardSolder) January 13, 2018    

Организатори скупа саопштили су да у демонстрацијама учествује више од 20.000 људи,
који носе транспаренте против нове владе и јачања деснице у Аустрији.
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(Агенције)
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