
Париз: Пожари, сузавац и сукоби жутих прслука и полиције - више од 60 особа приведено 
субота, 16 новембар 2019 18:16

 Неколико полицајаца повређено је и више од 60 особа приведено је у Паризу где су
избили нереди на протесту грађанског покрета "Жути прслуци" који обележава годину
дана од почетка окупљања, пренели су француски медији.

  

Полиција је у јужном делу главног града Француске сузавцем растерала демонстранте,
док је париска полицијска префектура саопштила да су окупљања забрањена после
подне због сукоба демонстраната са припадницима снага безбедности, пренела је
телевизија Ел Се И (ЛЦИ).

  

На друштвеним мрежама су снимци и фотографије запаљених аутомобила, сукоба
демонстраната с полицијом и акције ватограсаца.

  

У Паризу су многе станице метроа затворене, а окупљања забрањена око Тријумфалне
капије, у авенији Јелисејских поља, као и око Ајфелове куле, на тргу Трокадеро, у
близини седишта Владе и Парламента, око катедрале Нотр дам и железничких станица.
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Обележавањем годишњице овог викенда демонстранти су имали намеру да удахну нови
живот протестима који последњих недеља посустају.

  

Власти су очекивале велики одзив, али не као што је било у децембру прошле године или
у јануару ове, када је покрет био у пуној снази.

  

Протести Жутих прслука почели су 17. новембра 2018. када је 282.000 људи, према
властима, обучено у жуте саобраћајне прслуке одговорило на позив преко Фејсбука, ван
сваког политичког или синдикалног оквира, и заузело стотине раскрсница широм
Француске.

  

Истог дана у Паризу стотине људи блокирало је део Шанзелизеа, авеније која је касније
постала симбол демонстрација док средином марта ове године власти нису забраниле
окупљања.

  

Полицајци су данас склањали демонстранте који су покушавали да блокирају обилазницу
око Париза и употребили сузавац против група окупљених близу Порт де Шампере, на
северозападу и Плас д'Итали на југоистоку града.
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Демонстрације у главном граду део су акција организованих данас широм земље,
посебно на раскрсницама где је прво почео покрет у новембру 2018.

  

Неки демонстранти у Паризу носили су саобраћајне жуте прслуке по којима је покрет
добио име, док су други били обучени скроз у црно са гас маскама на лицу.

  

Десетине полицајаца у опреми за сузбијање демонстрација чува Тријумфалну капију на
врху Шанзелизеа, где су недељама одигравале сцене нереда и полилцијских окршаја, на
врхунцу протеста прошле године.

  

Председник Макрон одустао је од најављеног пореза и понудио 10 милијарди евра за
мере да се одговори на замерке демонстаната.

  

За овај викенд најављено је најмање 270 акција широм земље, а у Паризу се очекује
више хиљада људи, према безбедносним изворима.

  

Питање је да ли је то довољно да се оживи ослабљен протест. Од пролећа мобилизација
на улицама стално пада, тако да је последњих викенда на улице излазило само неколико
хиљада демонстраната.

  

За недељу су такође најављена окупљања у Паризу и у унутрашњости земље.

  

(Бета-АП)
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