
Берлин: Сукоби на протесту против рестриктивних мера владе уведених због коронавируса, повређено 18 полицајаца; Према подацима полиције учествовало је око 17.000 људи - организатори тврде да се окупило 1,3 милиона?!
недеља, 02 август 2020 10:44

Укупно је 18 полицајаца повређено током растеривања демонстраната у Берлину након
што је полиција прекинула велики скуп против мера уведених због сузбијања
коронавируса, одржан упркос порасту броја новозаражених, објавила је полиција.
Тројица полицајаца примљена су у болницу.

  

  

Организатори скупа одржаног у суботу нису се побринули да се следе безбедносне
смернице, рекао је полицијски портпарол за ДПА.

  

Полиција је прекинула догађај којем је присуствовало око 20.000 људи. Кад се неки од
присутних нису померили, полиција је рекла да чине прекршаје што је изазвало вику
демонстраната.
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Полицајци су с позорнице склонили неколико организатора, на општу галаму окупљених
и применила силу кад једна особа није хтела да послуша.

  

Међутим упрона група остала је испред позорнице, а неке су полицајци одвели или
присилно уклонили с места догађаја.

  

Полиција каже да је око 17.000 људи учествовало у протестној поворци кроз градски
центар која се завршила код градске знаменитости - Бранденбуршке капије.

  

Организатори тврде да се окупило 1,3 милиона људи.
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Полиција каже да је распоредила 1.100 припадника чувара реда у суботу да надгледају
догађај. Поднеће кривичну пријаву против организатора скупа који се нису држали
безбедносних прописа, навела је полиција на Твитеру.

  

Мало је окупљених носило маске и придржавало се физичке дистанце, каже полиција.

  

Демонстранти су корачали кроз град позивајући на "слободу" и "отпор" и узвикивали да
је "Пандемија коронавируса највећа теорија завере".

  

Многи су носили знакове места одакле су дошли и заставе разних немачких држава.

  

У суботу су се окупили и контрадемонстранти, многи под геслом "Баке против деснице" и
викали "Нацисти ван" онима с главног скупа.

  

Полицајци су учеснике супарничких скупова држали одвојено како би спречили сукобе.

  

Главни скуп одржан је уз гесло "Крај пандемије: Дан слободе" а организовала га је
иницијатива "Латерално мишљење 711".

  
  

As Germany is experiencing a strong increase of new #COVID19  cases, this is happening
right now in Berlin. #b0108
  
  A “Day of Freedom” with conspiracy theorists, anti-vaxxers & right-wing extremists. No one is
wearing a mask. pic.twitter.com/VpGess4wbq

  — Benjamin Alvarez (@BenjAlvarez1) August 1, 2020    

Неколико политичара је исказало неразумевање за одржавање протеста и указало на
тренутну неповољну епидемиолошку ситуацију у Немачкој.
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"Хиљаде ковид-идиота стварају у Берлину други талас: без маски, без размака. Они не
само да тиме угрожавају наше здравље него и наше успехе у борби против пандемије, а
тиме и борбе за поновно оживљавање привреде, образовања и друштва уопште.
Потпуно неодговорно", поручила је преко Твиттера Саскиа Ескен, председница
Социјалдемократске партије Немачке (СПД).

  

Демохеишћански политичар из савезне покрајине Бранденбург Јан Редман је указао на
неодговорно понашање демонстраната у тренутку када државни епидемиолошки
институт Роберт Кох упозорава на пораст броја заражених у Њемачкој и опасност од
другог таласа пандемије.

  

"Поново имамо више од 1.000 нових зараза у Берлину дневно, а они протестују против
мера? Морамо стати на крај тој опасној глупости", поручио је Редман преко Твитера.

  

У Штутгарду је иста група више пута протестовала против ограничења која је наметнула
немачка влада ради сузбијања вируса и као подршку заштити основних права.

  

За берлински скуп мобилизовани су становници широм земље, рекао је берлински
сенатор Андреас Гизел за радио РББ наводећи да су на скуп позване и неонацистичке
организације.

  

Заступници различитих политичких ставова на суботње догађаје реаговалу су љутито и
са згражавањем.

  

Немачки министар здравства Јенс Шпан критиковао је окупљене на протесту јер се нису
држали здравствених прописа, нагласивши уз то да имају право на протест.

  

"Да, чак и у јеку пандемије протести треба да буду допуштени. Али не попут овога",
написао је Шпан на Твитеру. Физички размак, здравствена и безбедносна правила и
ношење заштитне маске служе томе да сви буду заштићени, рекао је, и једино "разум,
упорност и тимски дух" могу помоћи у победи над пандемијом.
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Јан Редман, политичар из савезне државе Бранденбург, твитнуо је: "Хиљаду
новозаражених на дан, а људи протестују против ограничења због вируса? Више не
можемо себи допустити такве опасне глупости".

  

Током викенда планиране су даље активности. Такви скупови одржавају се упркос
порасту броја заражених.

  

У протекла 24 сата забележено је 955 новозаражених, према подацима института
Роберт Кох (РКИ), националног центра за контролу болести, у суботу.

  

Број умрлих достигао је 9.148.

  

Нове бројке показују највиши дневни пораст новозаражених од маја.

  

Укупно се најмање 209.653 људи у Немачкој заразило вирусом, од почетка првог
избијања.

  

(Хина, Дојче веле)
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