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Председник Француске Емануел Макрон, који претендује да буде први међу лидерима
ЕУ, суочава се код куће са озбиљном кризом. Најмасовнији штрајк синдиката у
Француској од 1995. ушао је у други дан. Протести су скоро у потпуности паралисали
јавни превоз. У Паризу полиција је ухапсила 87 особа.

  

  

Сукоби су избили када се група људи која је носила маске, обучена у црно, издвојила и
опустошила једну аутобуску станицу у близини Трга Републике и поразбијала прозоре на
радњама.

  

"Данас смо схватили да су угрожена наша права. Ту смо да одбранимо свачија права.
Има много разлога, а реформа пензија је само једна. Та социјална деградација траје већ
годинама", каже један студент.

  

Полиција је потом испалила сузавац. Недалеко одатле полиција је употребила пендреке
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како би се одбранила од демонстраната, који су појурили ка њој.

  

Представници синдиката поручили су да нец́е прекинути штрајк све док председник
Емануел Макрон не одустане од најављене реформе пензионог система.

  

  

 2 / 4



Други дан генералног штрајка у Француској: Протести скоро у потпуности паралисали јавни превоз, сукоби са полицијом, бачен сузавац, 87 ухапшених...
субота, 07 децембар 2019 02:03

  

  "Ја сам близу пензије и не бојим се толико за себе. Више размишљам о колегама којидолазе за мном, мом сину, о новој генерацији. И по мом мишљењу не можемо људимарећи да раде читав живот. Нисмо за једнократну употребу. Нисмо предмети који се могукористити док могу да раде, а затим их баците", наводи једна Францускиња.  Синдикати, који сматрају да реформа коју предлаже председник нуди лошије услове запензионисање и приморава одређене категорије да раде дуже, настављају штрајк збогчега се је дошло до колапса у саобраћају.  "Сувише је компликовано чекати линију аутобуса или метроа која ради или не. Зато самсе одлучила за пешачење", каже једна грађанка.  "Изнајмила сам кола, јер је неизвесно да ли ће бити воза за Монпеље, али се надам даће наићи воз у Мопељеу за Нарбон, где су моја кола", наводи друга.  
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  Железнички оператер СНЦФ саопштио је да је отказано 90 одсто линија. У Паризу од 16линија, не ради 10.  Отказана је и једна петина летова. Затворене су многе школе, а болнице раде само ухитним случајевима.  Влада се за сада не оглашава, али има гласина да ће се штрајком позабавити токомвикенда.  Из синдиката су поручили да је кључни дан понедељак, али и да су спремни да наставештрајк до Божића.  (Н1)  Видети још:  Француска: Најмање 500.000 људи у генералном штрајку широм земљезбог најављених реформи пензионог система, обустављен железнички и авиосаобраћај, у Паризу се чуле експлозије, полиција употребила сузавац и воденетопове  
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