
„Комерсант“: На протесту у Москви приведено више од 170 људи
недеља, 11 август 2019 04:27

Десетине учесника демонстрација у Москви приведено је данас када је полиција почела
да рашчишћава подручје у близини рсуке председничке администрације у сатима после
протеста. Како наводи московски Комерсант задржано је више од 170 људи.
Истовремено је одржан и протест у Санкт Петербургу где је, такође, приведено више од
70 особа.

  

  

Присталице опозиције у Русији изашле су данас да протестују у јединој улици у Москви у
којој су градски званичници дозволили окупљање. Четврти скуп по реду који се одржава
у последњих месец дана почео је уз јако полицијско присуство, а захтев демонстраната
је исти – да се на предстојећим општинским изборима дозволе учешће независних
кандидата.

  

За разлику од претходна два пута када нису имали одобрење, организатори
демонстрација су за овај и скуп од 20 јула успели да добију дозволу и то само за протест
у Улици Сахаров.
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Мноштво људи окупило се под кишобранима у руској престоници, а полиција је опколила
то подручје у очекивању могуће шетње учесника кроз центар града.

  

У међувремену, организатори протеста објавили су нацрт резолуције којим захтевају да
се зауставе сви кривични и управни предмети покренути након недавних протеста, да се
дозволе независни кандидати на гласачком листићу за изборе, да се процесуирају
припадници полиције коју су учествовали у насиљу над демонстрантима, али и  оставке
председника московске градске комисије Валентина Горбунова и градоначелника
Москве Сергеја Собјанина.

  

Независна активистичка група Wхите Цоунтер која прати присуство на руским
демонтарцијама, процењује да је овог пута на улице изашло 47.000 људи, док се с друге
стране од московске полиције може чути бројка од 20.000 учесника протеста.

  

Позната опозициона активисткиња Љубова Собол, која је на претходним
демонстарцијам била приведена, саопштила је да су је власти задржале пре
демонстрација и да неће моћи да присуствује данас. Она је на Твитеру објавила видео на
којем се виде наоружани, маскирани мушкарци који упадају у једну од њених изборних
канцеларија.

  

Подсетимо, претходна два протеста у Москви обележени су сукобом демонтраната са
полицијом. Пре две недеље ухапшено је више од 1.400 људи, а прошле више од 700. Те су
сцене изазвале осуду група за заштиту права и западних влада.

  

Руске власти су пре прошлонедељних демонстрација упозориле да ће жестоко
одговорити на сваки покушај одржавања недозвољеног протеста.

  

Протести због незадовољства одлуком изборне комисије да онемогући опозиционим
политичарима да се кандидују на локалним изборима у престоници Руске Федерације
трају од половине јула. Ова одлука изборних власти донета је због наводно недовољног
броја прикупљених потписа.
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Избори за московску скупштину расписани су за 8. септембар, одборници скупштине
бирају се на пет година, а скупштина је сада под контролом владајуће "Јединствене
Русије" чији је лидер премијер Русије  Дмитриј Медведев.

  

Хиљаде људи на протесту у Москви, скуп дозвољен у само једној улици

  

Неколико хиљада присталица опозиције окупило се данас у Москви протестујући због
искључивања независних кандидата са локалних избора у руској престоници. Ово је
четврти викенд демонстранција на којима скоро да нема лидера опозиције који нису
приведени.

  

  

Скуп је почео уз јако полицијско присуство, а одржава се у улици Сахаров у Москви,
једином месту где су власти дозволиле окупљање.
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Према подацима невладиних организација, на почетку протеста је било више од 7.000
људи. Демонстранти носе натписе "Дајте нам право гласа" и "Доста сте нас лагали". На
скупу се вијоре и руске заставе.

  

На првом протесту 20. јула било је око 20.000 људи. На наредним скуповима, који су били
забрањени, полиција је привела 1.400 на једном и 1.000 људи на другом протесту.

  

Опозиција је позвала на протест пошто су руске власти поништиле кандидатуре око 30
њених кандидата за изборе градских власти у Москви који су заказани за септембар.
Међу одбијеним кандидатима се налазе присталице противника Кремља Алексеја
Наваљног.

  

(РСЕ, Инсајдер)
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