
Брисел: Десетине хиљада људи на протесту против ковид пасоша и мера ограничења, полиција употребила водене топове и сузавац, демонстранти запалили заставу ЕУ и разбили стакла на седишту Европске службе за спољне послове
недеља, 23 јануар 2022 18:17

Десетине хиљада грађана окупило се данас у Бриселу на свеевропским
демонстрацијама против мера које власти држава чланица уводе у циљу сузбијања
пандемије ковида 19. Демонстранти су у запалили заставу ЕУ и напали полицијски
комби. Организатори, међу којима покрет Светске демонстрације за слободу и
Европљани уједињени за слободу позвали су демонстранте из других европских
земаља да учествују у протесту. Виђене су холандске, пољске и румунске заставе у
поворци а демонстранти су у Белгију стигли и из околних земља, Француске,
Холандије и Немачке, а у шетњи улицама Брисела позивали су на поштовање
слободе, демократије, људских права и устава.

  

Иако су демонстрације најављене као мирне, дошло је до интервенције полиције, уз
коришћење сузавца и водених топова против окупљених. Демонстранти су одговорили и
напали полицијски комби и запалили заставу ЕУ. Разбијено је неколико локала,
укључујући и стакла на седишту Европске службе за спољне послове (ЕЕАС).

  

Са позорнице у парку Санконтинер, који се налази у близини седишта најважнијих ЕУ
институција, организатори протеста позвали су на поштовање права грађана да се
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изјасне о мерама које се уводе циљу у сузбијања пандемије и осудили досадашњу
политику, по којој су се здравствене мере усвајале првенствено на политичком нивоу.

  

Белгијска влада је у петак најавила ублажавање ограничења, али је саопштила да
„грађани морају да приме бустере да би задржали ковид пропуснице неопходне за
улазак у барове, ресторане, музеје или многа друга јавна места“.

  
  

  Belgija, Brisel. pic.twitter.com/TWg0rwE4bb

  — Špiro Seneka (@SenekaSpiro) January 23, 2022    

Ковид пропуснице су изазвале оштро противљење грађана. Протести у недељу су
почели мирно, али су касније постали насилни, а улице белгијске престонице ускоро су
биле обавијене димом због испаљеног сузавца. Агенција Ројтерс преноси и да је
проваљено у зграду у којој се налази европска дипломатска служба.

  
  

  Belgija, Brisel.
  Da šaljemo mirovnjake, neki KFOR, IFOR, SFOR, šta god? pic.twitter.com/cdrbNJMxP8

  — Špiro Seneka (@SenekaSpiro) January 23, 2022   
  

  Belgija, Brisel.
  Bežanija. pic.twitter.com/lgbNOkYMDz

  — Špiro Seneka (@SenekaSpiro) January 23, 2022    Учесници протеста оптужили су
владу да уцењује све, али углавном младе, да се вакцинишу. 
 

Протести су уследили после  демонстрација у другим европским престоницама у суботу,
а које  су такође привукле хиљаде демонстраната. 

  

У Бриселу су полицајци са белим шлемовима више пута нападали демонстранате, који су
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игнорисали упозорења полиције да се разиђу. Употребљени су водени топови и испаљен
је сузавац .

  

  

У време када ЕУ припрема нове мере, у Бриселу су одржани до сада највећи протести
против ковид мера. Оганизатори кажу да је на улицама Брисела данас било више од
100.000 људи.

  

Европска унија припремила је нове препоруке за државе чланице за коришћење ковид
потврда за путовање унутар Уније, према којима се драматично мењају критеријуми за
слободно путовање. Према новом предлогу, неће се више гледати епидемиолошка
ситуација у држави из које путник долази, већ његов здравствени статус.
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  Борел осудио насиље  Шеф европске дипломатије Жозеп Борел осудио је данашње насиље на протестима идемолирање неколико локала у белгијској престионици, укључујући и стакла на седиштуЕвропске службе за спојне послове (ЕЕАС).  "Снажно осуђујем неразумно разарање и насиље током данашњих протеста у Бриселу,укључујући и оно учињено на згради наше Европске службе за спољне послове", објавиоје Борел на свом Твитер налогу.  У јеку разговора о новим правилима, Брисел је изашао на улице, како би челницима ЕУпоручио – људска права изнад мера.  Према првим полицијским проценама, на улицама је више десетине хиљада људи, докорганизатори тврде да их је више од сто хиљада.  Демонстранти који шетају улицама Брисела тврде да „бране демократију, људска праваи право на Устав“. Ово је већ пети протест против мера у последња два месеца, док супретходна четири обележила насиље и сукоби с полицијом.    NOW - Large protest against vaccine passports and Covid restrictions in #Brussels , the capitalof Belgium the administrative center of the European Union. pic.twitter.com/zyaDzNFo6X  — Disclose.tv (@disclosetv) January 23, 2022    Полиција је испалила водене топове и густе облаке сузавца како би растераладемонстранте. Протест је привукао хиљаде људи, од којих су неки путовали изФранцуске, Немачке и других земаља да учествују. Демонстранти су узвикивали"Слобода!" док су марширали.  (Агенције)  
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