
Марк Руте, премијер Холандије: Oвог викенда смо видели чисто насиље, никад нећу дозволити да идиоти буду насилни према снагама безбедности под изговором да су „незадовољни здравственим рестрикцијама“
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Нереди током антиковид демонстрација, које потресају Холандију од петка, је "чисто
насиље" које се неће дозволити, изјавио је холандски премијер Марк Руте.

  

  

„Оно што смо видели овог викенда је чисто насиље“, рекао је Руте и додао да никад неће
дозволити „да идиоти“ буду насилни према снагама безбедности под „изговором да су
незадовољни“ због здравствених рестрикција.

  

Нереди су избили у недељу у Холандији треће вече заредом, а у три дана демонстрација
против антиковид мера ухапшено је 145 људи, јавила је полиција и локални медији.

  

„То су чисте експлозије насиља усмерене према нашим полицајцима, према нашим
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ватрогасцима, нашим људима у колима хитне помоћи, то нема никакве везе са
демонстрацијама, рекао је Руте.

  

Он је додао да ће полиција и правосудје учинити све што је у њиховој моћи да они који су
иза тога положе рачуне, додао је он.

  

Холандија је прошле недеље поново увела делимично закључавање да се суочи са
скоком броја случајева корона вируса. Уведен је низ здравствених рестрикција које
погађају, између осталог, угоститељски сектор, јер ресторани треба да се затворе у
20.00.

  

„Схватам да има много тензија у друштву зато што морамо да се суочавамо толико дуго
са свим тегобама око корона вируса, увек ћу се борити и као премијер и као либерал за
то да има демонстрација у овој земљи, у оквиру наше демократије, у оквиру наше правне
државе“, рекао је Руте.

  

„Али никад нећу прихватити да ови идиоти користе чисто насиље против особа који
излазе на терен испред вас и мене сваки дан да осигурају безбедност земље под
изговором да су незадовољни“, додао је.

  

Нереди су почели у петак у Холандији када је „оргија насиља“ избила у Ротердаму и када
су, према последњим проценама рањена четири демонстранта пуцњима полиције. Пет
полицајаца повређено је у Хагу у суботу увече у сукобима с демонстрантима који су
бацали камење, палили бицикле и бацали пиротехничка средства.

  

(Бета)

  

Видети још:  Холандија: Интервентна полиција отворила ватру на демонстранте у
Ротердаму, који су протестовали против новог закона и увођења ограничења
приступа за невакцинисане, најмање седам особа је рањено
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