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Стотине хиљада грађана изашле су на улице Хонгконга, упркос јакој киши у тој
аутономној кинеској територији, на још један у низу масовних продемократских протеста.

  

  

Организатори протеста су навели да је демонстрирало 1,7 милиона људи, док је
полиција проценила да је било знатно мање учесника.

  

Скуп је завршен мирно, што није био чест случај на демонстрацијама у Хонгконгу које
трају 10 недеља. Демонстранти су на ранијим протестима блокирали путеве и бацали
цигле, јаја и молотовљеве коктеле на полицију која је одговарала сузавцем и палицама.

  

Униформисани полицајци данас нису били видљиви на главној траси протестне шетње.
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Демонстранти, који су упирали ласере на зграду владе, наговорени су да напусте скуп,
што су други поздравили аплаузом.

  

Представник Грађанског фронта за људска права Џими Шен рекао је да је та група
проценила да је на протесту било најмање 1,7 милиона људи и да у тај број нису
укључени демонстранти који због препрека у саобраћају нису могли да дођу до Парка
Викторија, где је почео данашњи протест.

  

Полиција, која по обичају саопштава да је било знатно мање учесника него што тврде
организатори, навела је да је на локацији предвиђеној за протест било 128.000 људи.

  

  

Међутим, многи демонстранти нису следили смернице кретања које су утврдиле власти.

  

Најмање 1,7 милиона грађана изашло је на улице Хонгконга, на још један у низу масовних
продемократских протеста, изјавили су организатори скупа.
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  „Више од 100.000 људи изашло је на улице Хонгконга и другог дана викенда, и поредоштрих упозорења власти у Пекингу“, преноси Би-Би-Си.  Активисти и полиција су се неколико пута сукобили у протеклих десет недеља, али супротести овог викенда били мирни.  Организатор Грађанског фронта за људска права Џими Шен рекао је да у тај број нисуукључени демонстранти који због препрека у саобраћају нису могли да додју до ПаркаВикторија, где је почео данашњи протест.  Очекује се да данашњи скуп буде већи од јунског, када су организатори проценили да судва милиона људи била на улицама те аутономне кинеске територије.  

  Кинеска војска пристиже у Шенжен  Полиција за сада није објавила процену броја учесника данашњих демонстрација. Тепроцене су по правилу знатно ниже од оних које наводе организатори.  Организатори протеста су навели да је скуп у потпуности миран, што није чест случај надемонстрацијама у Хонгконгу које трају 10 недеља. Демонстранти су на ранијимпротестима блокирали путеве и бацали цигле, јаја и молотовљеве коктеле на полицијукоја је одговарала сузавцем и палицама.  Протестни покрет, између осталог, захтева оставку шефице хонгконшке владе Кери Лам,директне изборе, ослобађање ухапшених на претходним протестима и истрагуполицијског коришћења силе против демонстраната.  Протести су почели у јуну, због у међувремену суспендованог предлога закона оекстрадицији који предвидја изручење осумњичених Пекингу. Противници тог законанаводе да он представља претњу слободама Хонгконга, гарантованим у наредних 50година од 1997. када је Велика Британија предала ту територији Кини.    Десетине хиљада демонстраната и поред јаке кише окупило се у Хонгконгу на још једнимпродемократским демонстрацијама, а организатори су апеловали окупљање буде мирно.  Велики број демонстраната окупио се у парку у том граду одакле обично крећу у шетњу.Они су са скупа поручили влади да су одлучни да не одустану од својих захтева у петтачака, у којима, између осталог траже оставку председнице хонгконшке владе КериЛам, демократске изборе и независну истрагу о полицијској употреби силе.  

 3 / 4



Би-Би-Си: Стотине хиљада грађана на улицама Хонгконга на још једном у низу масовних протеста
недеља, 18 август 2019 23:17

  "Стајаћемо овде и ступити у акцију све док нам не одговоре. Заједно имамо више снаге",рекао је на скупу студент Харли Хо. Он је додао да их временске неприлике нећеодвратити.   Један од организатора, Бони Леунг рекао је да је "данас дан мира", да се нада да нећебити хаотичних ситуација и да се надају да ће "показати свету да људи из Хонгконгамогу бити потпуно мирни". Он је додао да ће полиција бити крива ако избије било какавхаос.  Неколико последњих демонстрација обележили су сукоби демонстраната и полиције итрајали су ;сатима након завршетака мирних демонстрација и скупова.  (Бета, Би-Би-Си)  
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