
Грађанска алијанса Црне Горе: Црногорска полиција бацала сузавац који није прикладан за коришћење у непосредној близини људи
понедељак, 26 октобар 2015 19:14

Црногорска полиција је у сукобу са демонстрантима у ноћи између суботе и недеље
између осталог користила и сузавац. Представници "Грађанске алијансе Црне Горе" на
свом званичном Твитер налогу објавили су фотографију бочице са сузавцем, уз коју су
написали коментар који алудира на то да та врста сузавца није прикладна за коришћење
у непосредној близини људи, већ искључиво на раздаљини од најмање 100 метара.
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  "У питању је сузавац "DK-38S CS", запаљива врста сузавца којом се пуни38-милиметарска пушка за разбијање демонстрација или "Анти-Риот гун". Испаљује сепод високим углом од око 40 степени према демонстрантима који су удаљени најмање100 метара. Пројектил који се испушта гори у ваздуху а емитује ЦС гас на земљи. Чаураје направљена од алуминијума, а пројектил је направљен од алуминијумске смеше, што јеефикасно за смиривање демонстраната који су удаљени."  Овако је "Грађанска алијанса" описала поменути сузавац, а испод фотографијецрногорској полицији и влади поставила следећа питања:  1. Да ли је сузавац коришћен у складу са упутствима?  2. Да ли је испаљиван са малих удаљености?  3. Да ли је испаљиван директно у масу?  4. Да ли је испаљена прекомерна количина?  5. Да ли је испаљиван у правцу новинара?  "Грађанска алијанса" навела је да одговоре очекују од директора Управе полиције,начелника Центра безбедности Подгорице и шефа Специјалних антитеростичкихјединица.  Поменути сузавац користе и снаге безбедности Велике Британије. "ДК-38С ЦС"коришћен је у нередима на Тахрир тргу у Каиру, попришту демонстрација под називом"Извештај о 100 дана власти председника Мохамеда Морсија". Полиција је разбијаладемонстрације и сукобе између група које су подржавале председника Морсија и онихкоји су против њега.  "Амнести интернешнл" је у свом извештају из јануара написао да је овај сузавацнеприкладно коришчен у нередима у Египту.  (М. Пејић - Блиц)  
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