
Украјина: Посланици у парламент у дошли у хрватским дресовима и скандирали „Слава Украјини, слава Хрватској“
уторак, 10 јул 2018 16:33

Украјински политичар Олег Лајашко подржао је овог уторка пред члановима украјинске
Врховне раде чланове хрватске репрезентације који су добили упозорење од ФИФА,
због снимка у којем су изговорили поклич "слава Украјини".

  

  

Лајашенко, одушевљен поступком "ватрених" после победе над Русијом у четвртфиналу
Мундијала, је одржао следећи говор пред парламентом, који је пренео портал
"Сталкерзон":

  

- Да ли сте видели скандал са хрватским фудбалерима који је изненада настао јер су
победу посветили нашој земљи која се бори против агресије? Хајде да сви данас, у овој
сали и целом друштву, подржимо Домагоја Виду и Огњена Вукојевића, коју су кажњени
са 15.000 долара јер су рекли "слава Украјини". Момци, желимо вам победу у
полуфиналу, желимо да Хрватска стигне до финала. Слава Украјини. Слава Хрватској -
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рекао је Лајашенко пред Врховном радом.

  

    Your browser does not support the video tag. 

  

На Твитеру су објављене и фотографије на којима се виде поједини чланови украјинског
парламента који су дошли у јавну установу одевени у дресове репрезентације Хрватске и
са обележјима шаховнице.

  
  

Сьогодні у @verkhovna_rada pic.twitter.com/4rbFF2W8Bj

  — ЧЕСНО (@chesno_movement) July 10, 2018    

Председник Фудбалске федерације Украјине Андреј Павелко, који је и члан Врховне
раде, дошао је у парламент у дресу Хрватске како би дао подршку Види и Вукојевићу,
пише "Сивпост".

  

  

(Блиц)

  

Видети још:

  

Аустријски "Кроне Цајтунг": Победу над Русијом хрватски навијачи у Бечу славили
уз нацистичке симболе

  

Сочи: После победе на Русијом Колинда Грабар Китаровић са фудбалерима
Хрватске у свлачионици певала Томпсонову песму; Домагој Вида и Огњен
Вукојевић узвикивали „Слава Украјини“
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https://twitter.com/verkhovna_rada?ref_src=twsrc%5Etfw
https://t.co/4rbFF2W8Bj
https://twitter.com/chesno_movement/status/1016634056929431552?ref_src=twsrc%5Etfw
http://www.nspm.rs/hronika/austrijski-krone-cajtung-pobedu-nad-rusijom-hrvatski-navijaci-u-becu-slavili-uz-nacisticke-simbole.html
http://www.nspm.rs/hronika/austrijski-krone-cajtung-pobedu-nad-rusijom-hrvatski-navijaci-u-becu-slavili-uz-nacisticke-simbole.html
http://www.nspm.rs/hronika/bivsi-i-sadasnji-reprezentativci-hrvatske-domagoj-vida-i-ognjen-vukojevic-posle-utakmice-sa-rusijom-u-svlacionici-uzvikivali-slava-ukrajini.html
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