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БРАТИСЛАВА - Хиљаде Словака придружиле су се протестима против корупције,
тражећи оставку министра унутрашњих послова Роберта Калинака, блиског савезника
премијера Роберта Фица, због његових веза с предузетником који се бави
некретнинама, а који је под истрагом због утаје пореза.

  

Учесници јучерашњих демонстрација у Братислави, једних од највећих откако је Фицо
преузео дужност премијера 2012, оштро су критиковали Калинака, који се одупире
притиску да поднесе сотавку због својих пословних веза са предузетником Ладисласом
Бастернаком, преноси Ројтерс.

  

Калинак је рекао да је откупио 17 одсто удела у једној од компанија у Бастернаковом
власништву, а обојица поричу да су починили било какав преступ.

  

Критичари тврде да Калинаков останак на месту министра унутрашњих послова
спречава независну истрагу о оптужбама против Бастернака за утају пореза, док и сам
Фицо станује у изнајмљеном стану чији је власник Бастернак у центру Братиславе.

  

Демонстранти су јуче затражили и објављивање резултата истраге о везама између
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водећих политичара десног центра и бизнисмена које су први пут откривене 2011, а о
којима истрага још није завршена.

  

Затражили су и нову истрагу о злочинима који датирају деценијама уназад, а чији су
починиоци - некадашњи шеф тајне службе и још 12 особа - помиловани по одлуци бившег
премијера Владимира Мечијара.

  

Словачки председник Андреј Киска, Фицов противник, подржао је демонстранте и
позвао Калинака да поднесе оставку.

  

"Ако и даље будемо ћутали, ништа с неће променити, па зато позивам народ да говори
ако види да се дешава нешто што није исправно", рекао је Киска раније ове недеље.

  

Словачка економија бележи раст, а животни стандард Словака је нагло порастао откако
се та земља придружила ЕУ 2004, али многи Словаци кажу да њихова земља заостаје за
западном Европом у борби против корупције, напомиње британска агенција.

  

(Танјуг)
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