
Минск: Најмање 100.000 демонстраната окупило се на Тргу независности, полиција поставила бодљикаву жицу и привела око 250 људи; Протести и у другим градовима Белорусија, водени топови, шок бомбе и гумени меци
недеља, 13 септембар 2020 21:10

Најмање 100.000 антивладиних демонстраната окупило се у недељу у центру Минска, а
полиција је привела око 250 људи.

  

  

Власти у Белорусији употребиле су бодљикаву жицу да блокирају приступ централном
тргу у Минску и почеле су да приводе демонстранте који се окупљају на улицама главног
града, пренео је Интерфакс.

  

Новинска агенција Тасс јавила је, позивајући се на полицију Минска, да су привођења
почела и пре самих протеста.
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  Непозната особа у црној маскирној униформи пуцала у ваздух   Непозната особа у црној маскирној униформи пуцала је у ваздух у центру Минска, уподручју куда се кретала колона демонстраната, пише портал тут.бy.    Неизвестный стреляет из ружья во время протестов в Минске. pic.twitter.com/fsEHJPd2ex  — TUT.BY (@tutby) September 13, 2020    На снимку се види како се демонстранти крећу према камерману, док за њима идунепознате особе у маскама, од којих се један зауставио и пуцао у ваздух.  Полиција је потврдила да је до отварања ватре у ваздух дошло током хапшења.Употребљена је сачмара као упозорење, када су демонстранти покушали да ослободеособе које су биле ухапшене. Саопштеноје да је данас приведено више од 400 особа.  Водени топови, шок бомбе и гумени меци на демонстранте   Десетине хиљада демонтраната изашло је данас на улице Минска и широм другихградова Белорусије, у знак протеста против председника Александра Лукашенка.Полиција је привела више од 250 људи, а користила је водене топове, гумене метке ишок бомбе како би растерала окупљене демонстранте.  
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  На позив опозиције, грађани Белорусије су по 36 пут протестовали против резултатапредседничких избора на којима је Лукашенко победио са преко 80 одсто гласова.  Настављена су брутална хапшења демонстраната, те је до сада ухапшено најмање 250људи.  Полиција је била брутална и према женама, не дозвољавајући да се велики бројдемонстраната окупи на истом месту.  Грађани су се протестовали не само у Минску, већ и у Бресту, Гомелу и другимградовима.  У Бресту је полиција користила водене топове, гумене метке и шок-бомбе како бирастерала демонстранте и угушила једномесечне масовне протесте.  Подсетимо, десетине хиљада људи се већ више од месец дана окупља надемонстрацијама и захтева оставку Лукашенка.    #Belarus . Happening right now in #Minsk . The video shows the current scale of the march.The interior ministry reported that at least 250 people have already been detained. Despite allarrests and repressions, people are on the streets again and again - also, all over the country pic.twitter.com/ojOCIYQ5v8  — Hanna Liubakova (@HannaLiubakova) September 13, 2020    Протести се настављају упркос насилном сузбијању демонстрација првих дана послеизбора када је полиција привела готово 7.000 људи и повредила стотине гумениммецима, шок бомбама и пендрецима. Најмање петоро људи је страдало.    Arbitrary arrests in Minsk. Police brutally detain men and women. They don't want protesters togather at one place. pic.twitter.com/1vl21dDaoj  — Franak Viačorka (@franakviacorka) September 13, 2020     Brutal detentions in Brest. Police use water cannons, people are beaten. pic.twitter.com/whrZ11kOQg  — Franak Viačorka (@franakviacorka) September 13, 2020    Иначе, белоруски лидер Александар Лукашенко сутра иде у Москву, где ће се састати сапредседником Русије Владимиром Путином.  

  Олга Чемоданова, званичник у Министарству унутрашњих послова, рекла је да супозване додатне полицијске снаге на улице Минска, како би се спречили незаконитискупови.  Трг Октјабрски, у центру Минска, такође је ограђен бодљикавом жицом, а распоређенису припадници служби безбедности.  
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    "Long live #Belarus " #Minsk  now  video NEXTA pic.twitter.com/wgqZHtinXv  — Denis Kazakiewicz (@Den_2042) September 13, 2020     QUESTION: How can a group of unarmed women strike fear into a bunch of secret policemen?    ANSWER: Pull off their balaclavas    LESSON: Tyranny thrives in secrecy.     We must strip off the masks & reveal the truth for all to see    That’s what they fear #Belarus pic.twitter.com/HFJD5e81ks  — Stefan Simanowitz (@StefSimanowitz) September 13, 2020     Ripping off masks from Lukashenko's anonymous thugs seems to do the trick #Belarus pic.twitter.com/507bNx2PSv  — KT Counter Intelligence (@KremlinTrolls) September 13, 2020     Policeman hit a woman straight in the face in Zhodino, Belarus. People reacted. #Belarus pic.twitter.com/qr9wvaYbNr  — Anders Östlund (@andersostlund) September 13, 2020     #Minsk #Belarus  Protesters are marching from Stela in the direction of Timiryazev st  video NEXTA pic.twitter.com/DnGala2Hba  — Denis Kazakiewicz (@Den_2042) September 13, 2020     #Belarus  Mobile internet is down in #Minsk . Despite several waves of brutal detentionsthroughout the city, thousands of people are marching to Minsk Hero City Obelisk. They aresimply invincible. Riot police keep detaining people all across the country - inHomiel,Hrodna,Mahilou pic.twitter.com/G2yNpBsDYM  — Hanna Liubakova (@HannaLiubakova) September 13, 2020    

  На улице Минска у суботу је изашло око 5.000 људи, тражећи ослобађање затвореногопозиционог лидера, што је последњи у низу масовних протеста након председничкихизбора 9. августа.  Полиција је у суботу увече привела око 114 људи на протестима широм земље, од тога99 у Минску, саопштило је Министарство унутрашњих послова.  (Срна)  
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