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 Да приђу Белој кући, демонстранти би били дочекани са наљућим псима и најопаснијим
оружјем, поручио је амерички председник.

  

  Пентагон наредио приправност војске, на протесту и ћерка Мартина Лутера Кинга
ВИДЕО/ФОТО   

Амерички председник Доналд Трамп изјавио је данас да би демонстранти који
протестују због смрти Афроамериканца током полицијског привођења могли бити
дочекани с "најљућим псима и најопаснијим оружјем које сам икада видео", да су пробили
ограду Беле куће.

  

Трамп је поставио серију твитова у којима је, како се чини, позвао присталице да се
вечерас окупе испред Беле куће.

  

"Схватам да је вечерас МАГА ноћ у Белој кући", написао је Трамп, преноси Ројтерс уз
објашњење да МАГА представља слоган "Маке Америца Греат Агаин" (Учинимо Америку
поново великом).

  

"Одличан посао је ноћас одрадила Тајна служба у Белој кући. Не само да су били
професионални већ и веома кул. Био сам унутра, посматрао сваки корак, и нисам могао
да се осетим безбедније. Пустили су демонтранте да вриште и дрече колико год да су
хтели, али уколико би неко претерао решавали би то, ни не знајући шта их је снашло.
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Прва линија је била са свежим агентима, као магија. Велика маса, професионално
организована, али нико није пришао огради. Да јесте, били би поздрављени најопаснијим
псима и најразорним оружјем, које сам икад видео. Тада би људи били веома повређени,
у најмању руку. Многи агенти су само чекали на акцију", написао је на Твитеру, додавши
шта су му поручили из тајне службе:

  

"Ставили смо млађе напред, господине, и то им се свиђа, то је добра пракса'."

  

Током протеста због смрти у Минеаполису Афроамериканца Џорџа Флојда, који је
преминуо након што му је бели полицајац клечао на врату, Бела кућа је накратко биле
под блокадом, опкољена демонстрантима који су узвикивали "Нема мира без правде", а
ситуација је била на ивици сукоба када су припадници полиције запретили сузавцем
једном дечаку.

  

Протести су избили широм САД, а осим иницијалних демонстрација гневних грађана у
Минеаполису, у држави Минесота, где је у петак распоређена Национална гарда и
уведено привремено ванредно стање са полицијским часом, хиљаде људи изашле су на
улице и у Чикагу, Детроиту, Лос Анђелесу, Вашингтону, Атланти, Денверу, Коламбусу,
Мемфису, Њујорку...

  

Видети још: 

  

Широм САД настављени протести "Нема мира без правде" због убиства Џорџа
Флојда. Бела кућа накратко блокирана. Разбијени прозори на згради Си-Ен-Ен-a у
Атланти. Ђерка Мартина Лутера Кинга на протесту

  

(Б92-Танјуг)
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