
Љубљана: Протест против корона мера, бачене бакље на парламент, полиција одговорила сузавцем и воденим топовима, демонстранти скандирали: „Вратите нам наш живот, хоћемо слободу!“
четвртак, 16 септембар 2021 01:18

Демонстранти против корона мера сукобили су се са полицијом на Тргу републике у
Љубљани. Учесници протеста тражили су оставку владе. Полиција бацила сузавац,
демонстранти бацали петарде и бакље на зграду парламента, полиција употребила
водене топове.

  

  

Пре протеста организатори су позвали на мирно окупљање, али догодио се инцидент
када је један од учесника бацио флашу на једног од полицајаца који су обезбеђивали
скуп и промашио, пише словеначко „Дело“.

  

Демонстранти су се приближили згради парламента, а полиција је појачала кордоне.
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  Тада су демонстранти запалили бакље и почели да их бацају на зграду скупштине,центар Љубљане надлетали су полицијски хеликоптери, а полиција је бацила сузавац.    Izgredi na protestih proti PCT-ukrepom: Nekateri navzoči so v državni zbor metali bakle, policijaje uporabila solzivec in vodni top.Nejc Furlan pic.twitter.com/pJNsItbbFS— TVSLOinfo (@InfoTVSLO) September 15, 2021    Policija razgnala protestnike z ogromno količino solzica. pic.twitter.com/PIhd8A9Cjm— Radio Študent (@radiostudent) September 15, 2021    pic.twitter.com/6gBDq44Ish— Radio Študent (@radiostudent) September 15, 2021    Демонстранти су се разбежали по улицама Љубљане, али су се касније поново окупилии почели да бацају пиротехнику на зграду парламента.  

  Употребљени су водени топови, док су учесници протеста узвратили пиротехником ипетардама, као и каменицама на полицијско возило.  Демонстранти су истакли два захтева: промену мера за сузбијање вируса корона упрепоруке и расписивање ванредних избора. Скандирали су поруке којима тражеоставке, као и „вратите нам наш живот, хоћемо слободу“.  (Спутњик, Н1)  Видети још: Словенија: Возачи од данас не могу точити гориво на пумпамауколико претходно не покажу негативан тест, потврду да су вакцинсани, илипотврду да су прележали коронавирус  
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