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Полиција у бившем древном главном граду Мјанмара, Багану, пуцала је на
демонстранте окупљене у знак протеста због војног пуча, и неколико људи је
рањено, јављају очевици.

  

Према извештајима, рањено је најмање пет особа док је полиција покушавала да растури
протесте у Багану. Сакупљене чауре показују да је пуцано бојевим мецима.

  

Демонстрације против пуча извршеног 1. фебруара одржане су данас и на другим
местима у Мјанмару укључујући у два највећа града Јангону и Мандалеју, где је полиција
такође испалила метке упозорења и користила сузавац, гумене метке и шок бомбе.

  

Баган који се налази у централној области Мандалеј, на списку је светске баштине
Унеска због више од 2.000 пагода или њихових остатка који се још ту налазе, а потичу од
деветог до 13. века када је то био главни град краљевине касније познате као Бурма а
сада као Мјанмар.
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Баган је једна од главних туристичких атракција у земљи али такодје је место великих
протестних скупова од војног пуча 1. фебруара. Велики протести свакодневно трају у
многим градовима у Мјанмару од пуча када је војска свргнула цивилну владу Аунг Сан Су
Ћи, а безбедносне снаге одговарају све већом употребом силе и масовним хапшењима.

  

Најмање 18 демонстраната је убијено из ватреног оружја 28. фебруара и 38 у среду,
према Канцеларији УН за људска права. Више од 1.500 је ухапшено, према процени
Асоцијације за помоћ политичким затвореницима.

  

Из више извора у Јангону сазнаје се да је полиција ноћас спровела рације у настојању да
ухапси организаторе и присталице протестног покрета.

  

У Јангону и другде полиција и војници упадају у куће и врше претресе ноћу, после
почетка полицијског часа у 20.00, и хапсе људе.

  

У суседном Тајланду неколико хиљада људи, Тајландјана као и из Мјанмара, окупило се
данас испред регионалне канцеларије УН да привуку пажњу јавности на кризу и позову
на међународну акцију да се заустави насиље војне хунте.

  

(Бета-АП)
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