
Париз: Хиљаде људи на протесту против полицијског насиља и закона о забрани снимања полиције; Полиција употребила сузавац, демонстранти засули полицију каменицама и петардама, разбијали излоге и палили аутомобиле
субота, 05 децембар 2020 19:51

Хиљаде људи окупило се данас у Паризу протестујући против полицијског насиља и
закона о забрани снимања полиције за који сматрају да ће угушити људске слободе у
Француској.

  

  

У једном тренутку је дошло до инцидента када је полиција употребила сузавац како би
растерала демонтранте који су на њих бавали петарде. Поразбијани су и неки излози и
запаљен аутомобил. Сличних инцидената било је и на протестима прошле недеље.

  

  

Влада Емануела Макрона направила је оштар заокрет и прошле седмице најавила да ће
преправити предлог закона о забрани снимања полиције који је изазвао бес јавности и
левице.
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  Демонстранти који су се данас окупили у престоници Француске носили сутранспаренте са натписима “Француска, земља полицијских права” и “Повуците закон”,док је полиција у опреми за растурање демонстрација помно пратила сваки њиховпокрет.    Well done if we could do this in U.K. for a few weeks we get our old normal back.    - FRANCE: Happening Now! Protesters take to the streets of Paris to denounce the so-called'Global Security' bill. pic.twitter.com/CTvMtzlBBB  — Ninnyd Waiting~4~the Revolution (@ninnyd101) December 5, 2020     Paris is at tipping point. pic.twitter.com/0h3OMAv622  — Steve Laws (@SteveLaws_) December 5, 2020     BREAKING - Cars have been set on fire on the streets of Paris today as black bloc militantscontinue to rampage to protest the new security law. pic.twitter.com/fWb5gmPcJt  — Disclose.tv  (@disclosetv) December 5, 2020     Vehicles have been burnt down in Paris at the riot today attended by antifa black bloc militants. pic.twitter.com/VyIoTxjovF  — Andy Ngô (@MrAndyNgo) December 5, 2020     Law enforcement in Paris is forced to retreat while anarchist black bloc militants run up andattack them at the riot. pic.twitter.com/XqTcWFRK76  — Andy Ngô (@MrAndyNgo) December 5, 2020     This is not happening in Caracas, Venezuela.    These anti-government protests are taking place in Paris, France, right now.    Yet calls for a coup target Venezuela where people are peacefully voting in fair elections onSunday. pic.twitter.com/ffRHW9gsqy  — Camila (@camilateleSUR) December 5, 2020    Бес јавности додатно је продубило пребијање црног музичког продуцента МишелаЗеклера за које се сазнало када се у медијима појавио снимак белих полицајаца како гапребијају.    Mainstream media, what is happening in Paris? pic.twitter.com/5KWIljE4SI  — Oh boy what a shot (@ohboywhatashot) December 5, 2020    Критичари закона кажу да ће закон отежати позивање полиције на одговорност закршење људских права а неки активисти упозоравају да су снаге реда легло системскограсизма.  (Фонет, Нова.рс)  
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