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Француски премијер Едуар Филип рекао је данас да ће 89.000 припадника снага
безбедности бити распоређено широм земље у суботу, за када су најављени нови
протести "жутих прслука".

  

  

Према његовим речима, од 89.000 припадника безбедносних снага, 8.000 биће
распоређено у Паризу, као и оклопна возила, јавља Ројтерс.

  

- Суочавамо се са људима који нису ту да би протестовали, већ да би разбијали и
желимо да се опскрбимо средствима која ће их спречити да се разуларе - рекао је
Филип гостујући на телевизији ТФ1.

  

Према његовим речима, биће употребљено 10-ак оклопних возила која припадају
жандармерији, што ће бити први пут откако су 2005. нереди избили у париским
предграђима. Премијер је раније данас изјавио да је отворен за нове мере у корист
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радника с најнижим зарадама, а то је поручио у тренутку када се влада припрема за
суочавање с још једном рундом протеста "жутих прслука".

  

У обраћању посланицима, Филип је нагласио да су снаге реда током протеста прошле
суботе "браниле Републику" и да су "оличење Републике", а да су биле жртве
"невероватно разулареног насиља чији је циљ био напасти, повредити, па чак и убити",
пренели су француски медији. Уједно је тада најавио да ће "изузетно обимне снаге", као
појачање за већ распоређених 65.000 припадника безбедносних снага, бити 8. децембра
распоређено широм земље.

  

Иако неће бити повећања пореза на гориво, настављени протести у Француској

  

Иако је председник Емануел Макрон одустао од повећања цене горива, протести у
Паризу и широм Француске се настављају. Антивладини протести почели су прошлог
месеца због повећања пореза на гориво, али су прерасли у широки покрет са низом
притужби и гневом против система.
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  Двадесети дан протеста: Француска влада, притиснута захтевима жутих прслука,одустала је од повећања пореза на гориво у 2019. години, који је претходно биосуспендован на шест месеци.  "Бомбардују нас порезима, таксама, поскупљењем струје и гаса. Људима је свега доста.Чак ни они који мају посао не могу више да поднесу сва та поскупљења. То је проблем иони морају да нађу решење", каже Хабиб, становник Нанта.  Ученици и студенти из Нанта запалили су у центру града гуме и превртали аутомобиле,слична ситуација је и у Паризу, где су студенти испред Политехничке академије упредграђу Романвил, запалили више возила.  "Видимо бес у друштву, и међу студентима и у другим слојевима друштва. Део суденатасе очигледно придружио мобилизацији жутих прслука, што је легитимно", кажестуденткиња Самја Мохтар.  Макрон је данас тражио од свих политичких странака и синдиката да апелују насмиреност после насиља прошлог викенда, док Јелисејска палата страхује од "великогнасиља" на наредним демонстрацијама.  "Држава треба да остане јака и стабилна, и изнад свега мора бити гаранта јавног реда.И као што сам јуче рекао, није вредно због пореза уништити јединство нације", кажефранцуски премијер Едуар Филип.  Бар три водеће партије левице у француском парламенту сагалсиле су се да тражегласање о поверењу влади.  "Да ли ви то тражите од разумних људи да оставе код куће у суботу? Да не изађу наулице? Иди и рећи нашом председничком монарху да су разумни људи на трговма иулицама и да неће отићи док ви не одустанете или одете", рекао је лидер левицеЖан-Лук Меленшон.  Министар за буџет, Жерар Дармани тврди да ће због одустајања од повећања акцизадржавна каса остати краћа за 4 милијарде долара. То међутим није разлог дапредседник Макрон промени своју политику и врати порез за најбогатије. Ту се држипредизборног обећања, да је елита финансијски безбедна.  (Н1, Танјуг)   
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