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Аустријски канцелар Александер Шаленберг данас је оштро критиковао
Слободарску партију (ФПО) због неодговорног понашања у вези пандемије корона
вируса и подвукао да ће локдаун, који сутра ступа на снагу, за вакцинисане бити
завршен 13. децембра, док ће за невакцинисане наставити да траје.

  

  

Шаленберг је, у вези јучерашњих демонстрација, у интервјуу бечком дневнику „Кронен
цајтунг“, рекао да разуме да већина грађана у Аустрији не подржава када мањина, која
није солидарна у актуелној ситуацији, изазива полицију и угрожава њихово здравље.

  

Указао је да постоје тензије у друштву и критиковао ФПО, која је и једна од главних
организатора јучерашњих демонстрација, због препоручивања ветеринарског лека
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за лечење од короне, истакавши да је то неодговорно и негирање реалности.

  

„То што ФПО и неке друге политичке снаге шире у земљи је атентат на здравствени
систем“, нагласио је он.

  

Шаленберг је нагласио да је то што говоре и раде супротно разуму и науци и да те снаге
морају бити свесне да преузимају велику одговорност на себе и да су суодговорне за
актуелну ситуацију.

  
  

Када је реч о обавезној вакцинацији, Шаленберг је казао да је Аустрија спремна да учини
нешто прва како би се изашло из пандемије

    

Указао је да је ФПО заузела екстремну позицију, и да не верује да се са њом слажу сви
чланови, јер су многи вакцинисани.

  

Демонстрантима је поручио да у друштву грађани имају обавезу да брину о општем
добру.

  

„Тачно је да је постојао консензус да неће бити обавезне вакцинације. Не кријем да
сам и сам пре пар дана био скептичан према обавезној вакцинацији. Међутим, ако
мањина узима себи за право да се не вакцинисане и због тога имамо све више људи
на интензивној нези, који заузимају место другим пацијентима, та мера је
неизбежна“, објаснио је аустријски канцелар.

  

Шаленберг је изразио жаљење што мора да се иде у потпуни локдаун, додајући да је то
потребна краткорочна мера, а дугорочно само вакцинација може бити перспектива за
излазак из зачараног круга.

  

Подвукао је да ће локдаун за вакцинисане и излечене трајати до 13.децембра, да о томе
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постоји консензус владајућих партија и највеће опозиционе, социјалдемократа, и да је
сасвим јасно да се локдаун за невакцинисане наставља.

  

Када је реч о обавезној вакцинацији, Шаленберг је казао да је Аустрија спремна да учини
нешто прва како би се изашло из пандемије.

  

Истовремено изражава забринутост да би могло доћи до продубљивања раздора у
друштву, али и наглашава да, када једна трећина друштва не жели да се повинује,
неопходно је спровести све потребне мере.

  

(РТВ)
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