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 Шкотски националисти, које је организовала група "Сви под једном заставом", окупили
су се данас у Перту, у централној Шкотској, промовишући независност од Британије.

  
  

Wow! It's non stop in Perth. Rick McGregor is still filming at the start of the march!! 
  Well done, Scots! #AUOBPerth #Scotland #Perth #Indyref2 @rosalia_tv pic.twitter.com/
uhBqE6DpxZ

  — Pilar Fernandez (@pilaraymara) September 7, 2019    

 Овај град је 2014. године гласао против шкотске независности на референдуму 2014.
године када је Вестминстер дао шансу Шкотима да изгласају будућност као независна
држава.

  

Као подршка независности, данас је ту марширало више од 15.000 људи. Скуп је почео у
западном делу града, а затим су окупљени обишли центар.

  

Међу шкотским заставама могле су се видети и заставе Каталоније што је начин
одавања почасти покретима за национално самоопредељење широм света.

  

У маси су се могли видети и транспаренти са осудама актуленог британског премијера
Бориса Џонсона.

  

Покрет "Сви под једном заставом" окупља групе које подржавају независност Шкотске.

  

Демонстранти су рекли да је основни разлог што су на улицама забринутост за наредне
генерације.

  

Према последњим истраживањима јавног мњења, велики број Шкота подржава
независност Шкотске.
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Први министар Шкотске Никола Стурџен јуче је почела преговора са лидером
британских лабуриста Џеремијем Корбином да би блокирали планове премијера о
расписивању општих избора пре предстојећег самита ЕУ 17. октобра, наводи "Спутњик".

  

"Сви под једном заставом" и у Велсу

  

Неколико хиљада људи марширало је данас улицама града Мертир Тидфил у знак
подршке независности Велса од Британије.

  
  

Over 5000 took part in march for Welsh independence in Merthyr Tydfil today. Sion T Jobbins of
Yes Cymru says in 10 years time Wales will either be independent nation state or incorporated
into England and Wales. Similar situation in Scotland! pic.twitter.com/GxWVB8gsGd

  — Christians4Indy (@Christians4Indy) September 7, 2019    

 Организатор догађаја покрет "Сви под једном заставом" саопштио је да се у центру
града окупило најмање 5.000 људи.

  

Окупљени су изразили подршку и другим покретима за независност, превенствено
Шкотима, али и Палестинцима.

  

На претходном сличном скупу у Кардифу у мају окупило се око 3.000 људи, а недавно у
Кернаверну око 10.000 људи, што указује да све више расте подршка независности
Велса.

  

Сајон Џобинс, председавајући организације која се залаже за независност Велса, рекао
је да људи пре годину дана можда уопште о овоме нису размишљали, али сада виде да
Велс може боље да функционише од Вестминстера.
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На подсећање да је Велс својевремено гласао за излазак Британије из ЕУ, Џобинс је
рекао да је тада већина људи гласала за ту опцију као опозиција Вестминстеру и да
многи који су гласали за излазак из блока не желе да њима управља ни ЕУ, ни
Вестминстер.

  

(Срна)
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