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 Русија нема никакве везе са скандалом у који је умешан бивши аустријски вицепремијер
Хајнц Кристијан Штрахе, изјавила је портпаролка Министарства иностраних послова
Русије Марија Захарова.

  

  Недељу дана уочи избора за Европски парламент највећи немачки медији истовремено
су објавили да је вицеканцелар Штрахе разматрао могућност куповине медијске имовине
ради утицаја на изборе. Штрахе је, према наводима медија, разговарао с извесном
„Рускињом“. Међутим, политичар је изјавио да је жена држављанка Летоније. Уследиле
су бројне оставке чланова Владе Аустрије.   

Захарова је, пре свега, споменула извештавање телевизијског канала „Јуроњуз“, који је
вест представио као „корупцијски скандал повезан с Русијом“.

  

„Земља се зове Аустрија. Људи који су умешани у причу немају руско држављанство, или
макар ми за то не знамо. Телевизијски канал није представио никакве чињенице. Поново
је само пренео непроверене, неистините информације, према којима је један од главних
актера у причи одједном, неочекивано, постала Рускиња, иако је сада већ свима познато
да је то представница Летоније“, рекла је Захарова, подсетивши да су је медији потом
преименовали у „девојку која говори руски језик“.

  

Захарова је оценила да тај догађај и однос медија према њему представљају пример
упорне, доследне манипулације друштвеном свешћу, „наметањем тезе о некаквој
умешаности Русије у унутрашње политичке процесе у европским земљама и, пре свега, у
Аустрији“.
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„Потпуно је нејасно какве везе с тим има Русија“, истакла је Захарова и нагласила да је
криза власти у Аустрији искључиво унутрашњи процес.

  

„Имам осећај да су то просто некакав наручени спин и кампања, јер се наводе ствари
које немају везе са стварношћу, споменула сам их, реч је о сталном повезивању с
Русијом. При томе се не наводе чињенице које су у оваквој ситуацији нужне“, додала је
Захарова.

  

Медији који су објавили скандалозни материјал указали су на то да је снимљени
састанак био „замка“ за политичара, који се, заједно с Слободарском партије Аустрије,
залаже за укидање санкција Русији и нормализацију односа с Москвом.

  

Штрахе, који је ситуацију назвао намерним политичким убиством, био је приморан да
поднесе оставку. Аустријски канцелар Себастијан Курц прекинуо је коалициону сарадњу
са Штрахеовом партијом и најавио ванредне парламентарне изборе.

  

(Спутњик)
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