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Десетине хиљада Чеха поново, већ четврту недељу за редом, на протесту у Прагу
захтевају оставку министарке правде Марије Бенешове коју виде као претњу за
независност судова, а верују да је именована да спречи суђење премијеру Андреју
Бабишу за махинације око два милиона евра европских дотација за његову породичну
фарму.

  

  

За разлику од ранија три протеста на Старомњестском тргу, организатори из "Милион
тренутака за демократију" су за вечерашњи, до сада најмасовнији протест, одабрали
већи Вацлавски трг као симболично место спонтаног окупљања Чеха у тренуцима
националних трагедија и радости, пред коњичким кипом светог Вацлава, свеца
заштитника чешког народа. 

  

"Бабиш у кош", "Лопов", "Оставка" скандирали су на тргу демонстранти који су овог пута
дошли из разних крајева Чешке, а уз националне заставе и заставе Европске уније и
транспаренте са порукама попут "Бенешова Марије моје злочине да сакрије", "Нисмо
слепи" или "Бабиш је зло", многи су дошли са белим картама са кратком поруком
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Оставка. 

  

Око 50.000 Чеха, према проценама организатора, на Вацлавском тргу захтева да
министарка поднесе оставку како не би могла да интервенише и натера тужилаштво да
одбије предлог полиције да се премијер оптужи и изведе пред суд зато што је пре 12
година издвојио фарму Родино гнездо из свог концерна Агроферт, само зато да добије
европске дотације из програма за мала предузећа, а, чим су контроле након пет година
прошле, вратио је поново у Агроферт. 

  

Претходни министар правде Јан Књежинек оставку без објашњења најавио је средином
априла, само дан након што је полиција предала тужилаштву предлог да се премијер
Бабиш оптужи и изведе пред суд. 

  

"На пуне тргове већ сам навикао. То спада у слободу и демократију. На почетку је то
била иницијатива грађана а сада је то постала кампања пред изборе за Европски
парламент када држе говоре разни опозициони посланици и сенатори. Правосуђе је
независно. Министарки сам препоручио да буде суздржана у медијима. Али не жалим
одлуку да је именујем. На функцију главног тужиоца је својевремено Бенешову
именовала легенда чешког правосуђа, министар Отакар Мотејл", казао је овог викенда о
протестима за дневник Право премијер Бабиш.

  

Удружење "Милион тренутака за демократију" основано је након парламентарних
избора 2017. године да прати како премијер Бабиш испуњава предизборна обећања да
ће развијати демократију у Чешкој. Због уверења да премијер то не чини "Милион
тренутака за демократију" кренуло је у прикупљање потписа и до сада је прикупило
300.000 потписа од Чеха који сматрају да Бабиш, пошто је кривично гоњен, а полиција је
затражила да се и оптужи, треба да поднесе оставку. 

  

Протести ће се наредне седмице одржати у другим чешким градовима у унутрашњости
на које би масовно требало да дођу Пражани.

  

(Бета)
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