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Француски председник Емануел Макрон најавио је данас пореске олакшице за раднике
из средње класе и репрезентативнији парламент, што је део захтева са петомесечних
протеста покрета Жутих прслука.

  

  

Макрон је у телевизијском обраћању из Јелисејске палате причао о тромесечној
националне дебате о разлозима незадовољства демонстраната, високим порезима,
високом незапосленошћу и све мањим платама.

  

Француски лидер је говорио и о мерама за повећање пензија, помоћ самохраним
родитељима и олакшавање прописа о референдумима, не би ли, како је навео, олакшао
грађанима лакше изражавање незадовољства од оног на уличним протестима.

  

Макрон је, са друге стране, упозорио и да долази време тешких избора.
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"Не верујем у сталне референдуме, јер референдуми не омогућавају тешке одлуке у
време када оне морају бити донесене", навео је председник Француске.

  

Подсетимо, пре пет дана је париска полиција употребила сузавац против дела учесника
протеста покрета Жути прслуци, док су неки демонстранти постављали мање пожаре.
Како је саопштено из полиције, тада је 126 особа приведено, а легитимисано више од
11.000 оних који су стизали на протест.

  

Председник Емануел Макрон већ је раније покренуо иницијативу за дискусију о
проблемима у друштву на које указује покрет Жутих прслука. Тада је држава прихватила
и мере за побољшање куповне моћи које их према процени коштају више од десет
милијарди евра, што је изазвало националну дебату широм земље.

  

Покрет Жути прслуци организује протесте широм Француске од 17. новембра због
најављеног повећања такси на гориво у склопу еколошких мера, али се протест
претворио у општи израз незаводољства грађана политиком председника Макрона. У
том период је на улицама било око 282.000 демонстраната.

  

Овај покрет је прво био слабо структурисан и неформално координисан преко
друштвених мрежа. У децембру је у једном, у делу покрета спорном онлајн гласању,
изабран осмочлани савет портпарола који су оличење разноликости самог покрета /
осморо људи имају различите социјалне позадине, долазе из различитих крајева земље,
различитог су порекла и пола.

  

Међу њима су мали предузетници, возач камиона, пољопривредник, бивши новинар,
конобарица и продавачица козметике. Њихов задатак је да преговарају у име покрета и
да организују регионалне дебате, како би се покрет ширио од базе у регионама ка
главном граду. Изабрани активисти имају мало или нимало политичког искуства, што је и
био један од критеријума за њихов избор.

  

Покрет је објавио листу од 40 захтева међу којима су подизање минималне плате,
повец́ање пензија, повлачење укидања пореза на имовину. Према истраживањима
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јавног мњења, три четвртине Француза подржавају “Жуте прслуке”.

  

(Бета, Инсајдер)
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