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Француски филозоф Бернар Анри Леви рекао је да се никада није залагао за
бомбардовање Србије и да инцидент у коме је у среду погођен тортом не би заслужио
помињање када не би показивао да демократе у Србији трпе притиске и застрашивање.

  

  

Француски филозоф, чија остварења "Пешмерга" и "Битка за Мосул" учествују на 10.
међународном фестивалу документарног филма Белдокс, изјавио је да је у Србији на
власти демократура - диктатура која користи право гласа и демократију да би покорила
цивилно друштво.

  

Он је на трибини Белдокса рекао да се никада није залагао за бомбардовање, већ за
демократизацију Србије и рушење тадашњег шефа државе Слободана Милошевића.

  

Разговор Бернара-Анрија Левија с режисером Гораном Марковићем у среду у Културном
центру Београда прекинут је након инцидента када је неколико млађих мушкараца
напало француског филозофа, госта фестивала документарног филма Белдоцс.

  

Бернар-Анри Леви је са режисером Гораном Марковићем сарађивао на филму "Србија
године нулте", након чије краће пројекције је планиран и прекинути разговор у Београду.

  

Разговор са публиком почео је питањем Горана Марковића упућеним Левију о томе како

 1 / 2



Бернар Анри Леви: Никада се нисам залагао за бомбардовање Југославије
четвртак, 11 мај 2017 14:14

је радио филм "Пешмерга". Након неколико његових реченица, један од нападача
излетео је из публике и погодио га је тортом, која је "закачила" и Горана Марковића,
навео је Блиц.

  

Публика у сали кренула је да реагује и негодује, а онда је други младић са
транспарентом на коме је писало да Леви подржава империјализам скочио на бину и
викао му: "Напоље из Београда, подржали сте бомбардовање Србије '99".

  

Док су организатори покушали да реагују, публика је негодовала. Леви је настојао да се
обрати мушкарцима који су прекинули трибину. Из публике су још двојица, тројица
младића поскочили вичучи: "Напоље из Београда, подржавао си бомбардовање Србије."

  

Публици која је настојала да их смири и удаљи ти изгредници понављали су исте речи.
Полиција и обезбеђење фестивала дошли су касније.

  

Леви се у једном тренутку и физички докачио са једним од изгредника, а потом изашао
из сале.

  

Неколико минута касније вратио се и кратко обратио публици.

  

(Фонет)
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