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Пољска полиција интервенисала је на протесту привредника у Варшави против мера
којима влада настоји да изађе на крај са епидемијом и економским последицама.

  

  

Ухапсила је организатора протеста Павела Танајна.

  

Неколико стотина демонстраната на позив кандидата за председника Пољске,
предузетника Павела Танајна окупило се поштујући прописани размак од два метра, са
маскама на лицу испред Палате културе и науке у Варшави где су донели мртвачки
ковчег у који су симболично сахранили грађанска права.

  

"Понашајте се као да сте изашли у шетњу. На степенице полажемо крст од свећа и
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цвећа. То је симбол крста који је сваљен на плећа грађана", казао је на почетку протеста
Танајно.

  

Демонстранте су опколиле јаке полицијске снаге упозоравајући преко мегафона да је
протест због санитарних мера поводом вируса корона нелегалан.

  

Иако су демонстранти скандирали да "шетњу још нико није забранио" полиција је
кордонима почела да раздваја демонстранте у групе када су пошли у протестни марш
центром до палате пољског председника Анџеја Дуде.

  

Организатор Танајно, кога су заједно са неколико новинара опколили полицајци, позвао
је број за аларм 112 да се жали јер му полиција не дозвољава да иде кући, али након
свађе и покушаја да се пробије кроз кордон ухапшен је, док је полиција наставила да
раздваја демонстранте и легитимише их.

  

"Нема пристанка на нападе на полицајце. Ако неко диже руку на полицајца тера нас на
одлучну реакцију. Потврђујемо да је због напада на службено лице током нелегалног
окупљања ухапшен Павел Танајно", саопштио је пољској приватној телевизији Полсат
портпарол Главне команде престоничке полиције Силвестер Марчак.

  

Портпарол је подсетио да је цео протест био нелегалан и рекао да је полиција прибегла
сили у случајевима агресије демонстраната против полицајаца.

  

Ово је шести протест пољских привредника незадовољних због мера рестрикције у
сузбијању епидемије вируса корона а још више због мера које је донела пољска влада
премијера Матеуша Моравјецког као помоћ замрзнутој привреди.

  

Први пут су се привредници окупили крајем марта у протесту у аутомобилима и
блокирали су Позоришни трг у Варшави, а пре недељу дана окупили су се испред
Краљевског замка са намером да оду до седишта владајуће странке Право и Правда,
међутим, полиција је тада интервенисала и сузавцем и привела 380 демонстраната.
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Министар унутрашњих послова Маријуш Камињски одбио је као дневнополитичке све
оптужбе да је полиција применила непримерену грубу силу и нагласио да сматра да је
таква реакција одговарала ситуацији.

  

Посланик опозиције Михал Шчерба и сенатор Јацек Бури који су данас дошли да подрже
демонстранте упозорили су да полиција интервенише против протеста привредника а
мирно гледа када се окупљају не поштујући размак од два метра и упркос забрани
симпатизери садашњег председника Анџеја Дуде, као недавно у месту Гарволин.

  

(Бета)
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