
Чешка: Андреј Бабиш изашао  пред демонстранте који су ометали седницу парламента, повукао се када су га гађали пластичним флашама
четвртак, 12 јул 2018 08:14

 Чешки премијер Андреј Бабиш који је у среду затражио поверење парламента за своју
нову мањинску коалициону владу изашао је вечерас пред демонстранте који бучним
скандирањем и звиждањем ометају седницу парламента, али се брже боље повукао
када су на њега полетеле пластичне флаше са водом.

  Око 200 људи од поподнева испред Посланичког дома парламента протестује бучно
зато што мањинска влада Бабишове странке АНО и Чешке социјалдемократске странке
зависи од подршке нереформисаних чешких комуниста, са којима је Бабиш потписао
споразум о толерисању.   

  

То је први пут од плишане револуције да Комунистичка странка Чешке и Моравске, која
се није реформисала нити дистанцирала од злочина претходног комунистичког режима,
добије минимални, али какав такав утицај на владу.

  

"Срамота", "Нисмо твоје предузеће", "Чешка није Русија" скандирали су демонстранти, а
донели су и транспаренте са портретима жртава комунистичког режима, међу њима и
посланице предратних чехословачких социјалиста, борца за права жена, Миладе
Хоракове, коју су комунисти као једину жену погубили након монтираног процеса 1950.
године.
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Премијер Бабиш је вечерас у паузи жучне расправе око поверења влади изашао да се
обрати демонстрантима, али није од гласног звиждања ни дошао до речи, а из масе су
на њега полетеле пластичне флаше са водом.

  

Обезбеђење је реаговало и премијер се брже боље вратио на седницу.

  

"Не желимо на челу владе агента (комунистичке тајне полиције) СтБ. Бићемо овде цео
дан. Ко каже да нам не владају комунисти лаже", поручили су демонстранти
посланицима, а за разлику од Бабиша кога су гадјали флашама, срдачно су поздравили
неке од лидера странака опозиције који су раније изашли међу њих.

  

Председник посланичког клуба опозиционе либералне странке ТОП 09 Мирослав
Калоусек који је излазио међу демонстранте да их подржи наругао се премијеру да је
само "провирио" и брже боље побегао натраг и да се тако не понаша мушко, већ да
прави мушкарац разговара са људима који имају другачије мишљење.

  

"Драли су се на мене и гађали ме флашама. Не знам колико промила има Калоусек,
нећеш ме вређати лопове лоповски. Нећемо да причамо о агентима СтБ. Нисам био агент
СтБ", узвратио је Калоусеку Бабиш.

  

Без обзира на демонстрације и чињеницу да шест странака од девет у парламенту
категорично одбија да је подржи, мањинска влада премијера Бабиша, захваљујући
гласовима комуниста, не мора да се брине да ли ће добити поверење, пошто АНО, ЧССД
и КСЧМ имају заједно комотну већину од 108 гласова од 200 посланика доњег дома
парламента.

  

Демонстранти су јутрос бучно дочекали и председника Милоша Земана који је дошао да
лобира за поверење влади и викали су на њега "руска бубашвабо" и "Ово није Русија".

  

(Бета)
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