
Националистическата Народна 
партия свика на 22 март в 10 часа 
демонстрация пред Дома на на-
ционалните малцинства на улица 
„Воцелова“ в центъра на Прага. 
Акцията й бе оповестена като „съ-
брание по случай Деня на съпро-
тивата против позитивната дис-
криминация“. Представителите на 
националните малцинства в Прага 
(българи, гърци, унгарци, немци, 
русини, руснаци, украинци, поля-
ци, роми, сърби и словаци) опове-
стиха предварително, че акцията 
на националистите е провокация, 
която има за цел да всява ненавист 
в обществото спрямо  национални-
те малцинства. 
По време на демонстрацията 
националистите носеха провок-
ационни плакати с изображени-
ето на 3 бели овце, които стоят 

на чешкото знаме и изхвърлят 
една черна. Домът на национал-
ните малцинства беше затворен 
в деня на акцията и беше охра-
няван от чешката полиция. В 11 
часа пред него се събраха около 
20 привърженици на Народната 
партия. Десетина представите-
ли на националните малцинства 
блокираха мястото пред входа, 
където демонстрантите искаха 
да проведат акцията. Лидерът на 
националистите Павел Седлачек 
призова полицията „да изчисти“ 
представителите на национални-
те малцинства. След 20 минути 
демонстрацията бе разпусната 
от представители на кметството 
и демонстрантите се премеси-
ха на Палацкия площад, където 
е позволено да се провеждат 
събрания, които не са  предва-
рително оповестени. Там Радим 
Паненка - един от организаторите 
на ксенофобската демонстрация, 
заяви: „Врагове, насилници, педо-
фили и садисти за съжаление ще 
намерим между всички емигрант-
ски групи“.
Разпускането на демонстрацията 
според представители на Народ-
ната партия е противозаконно и те 
смятат да се обърнат към съда. 
„Събранието беше прекъснато 
по една единствена причина, а тя 
е нарушаване на закона“, казва 
говорителят на Пражкото кметство 
Иржи Волф. 
Истинската причина за демон-
страцията бе потъпкване правата 
на малцинствата и всяване на 
ненавист спрямо тях. (М.З.)

Демонстрацията на националистите пред Дома 
на националните малцинства претърпя фиаско

Народната партия е регистрирана през есента на 2002 г. Минис-
терството на вътрешните работи първоначално отказва да я ре-
гистрира, но партията се обрърна към Върховния съд, който отмени 
решението на МВР. Народната партия е против Европейския съюз, 
емигрантите и ромите. На интернет страниците на партията пише, 
че малцинствата убиват, изтребват  и изнасилват, и че проявата, ор-
ганизирана на 22 март, е и в памет за чехите, които са страдали и са 
загинали от ръцете на представители на националните малцинства.
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