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Десетине хиљада људи протестовало је у Мадриду против владе премијера Педра
Санчеса уз подршку опозиције.

  

  
  

Власти су саопштиле да је на скупу је било “око 30.000 људи”, док организатори помињу
много већи број од 700.000

    

Демонстранти, који су махали шпанским заставама, затражили су оставку Санчеса, а
неки од њих су носили његов портрет прецртан са натписом „Издајник“.

  

Власти су саопштиле да је на скупу је било “око 30.000 људи”, док организатори помињу
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много већи број од 700.000.

  

Протест, организован на позив организација цивилног друштва, добио је подршку главне
опозиционе Народне странке и формације Вокс.

  

  

Скуп је одржан пошто је 2023. изборна година оцењена као кључна за Шпанију.

  

Демонстранти је огорчена одлуком владе да укине кривично дело побуне. За такво
кривично дело је било оптужено девет сепаратистичких каталонских лидера због
њихове улоге 2017. године у покушају сецесије области Каталоније од осталог дела
Шпаније.
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  То дело побуне замењено је другим кривичним делом за које је прописана блажа казназатвора.  Такође су критиковали закон против сексуалног насиља који повец́ава казне засиловање, а смањује казне за друге сексуалне деликте.  Tens of thousands of Spaniards have met at Plaza de Cibeles in Madrid today to protest againstthe Sanchez government’s changes to the penal code and attempt to modify the procedure ofthe how judges are selected for the Constitutional Court.   
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