
Беч: Око 10.000 људи на протесту против епидемиолошких мера Владе, демонстранти носили транспаренте „Курц мора да оде“ и скандирали: „Не желимо да живимо као у Кини - где се ништа не сме!“
субота, 16 јануар 2021 19:30

Скоро 10.000 људи окупило се данас поподне у Бечу на протесту против
епидемиолошких мера које су уведене у марту због пандемије коронавируса, тражећи
оставку владе и оптужујући медије да лажу.

  

  

Демонстранти, већином без заштитних маски, носили су транспаренте на којима је
писало „Курц мора да иде“.

  

Аустријска влада увела је крајем децембра трећи карантин у покушају да успори
пандемију.

  

Затворене су све продавнице које нису неопходне, биоскопи и казалишта, спортске
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дворане, школе и факултети.

  

“Подаци о мртвима су глупости. Не желим да живим  као у Кини где се ништа не сме”,
узвикивали су демонстранти, стојећи поред натписа “Ви сте болест, ми смо лек”.

  

“Одрасли смо! Већ годину дана стално излазим и нисам се заразила коронавирусом. Не
долази у обзир да се вакцинишем”, неке су од порука које су се могле чути на скупу.

  

Машући аустријским заставама, већина учесника нису носили маске и нису се
придржавали физичке дистанце.

  

На скупу је учествовао и бивши заменик канцелара крајње деснице, Хајнц- Кристијан
Штрахе, такође без маске.

  

Скуп против рестриктивних мера организовали су и активисти крајње левице, на којем
се окупило око 500 људи.

  

Аустрија има 8,9 милиона становника, а до данас је имала укупно 7.053 смртних
случајева од цовид-19.

  

Експертска група препоручила је аустријском канцелару Себастиану Курцу да 25.
јануара не укида ограничења како је планирано, јер се број заражених не смањује, а
нова британска варијанта вируса се брже шири.

  

(Агенције)
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