
Настављени масовни протести широм САД: У Њујорку један полицајац убоден ножем у врат, двојица рањена из ватреног оружја; У Вашингтону ангажовано више од 2.200 припадника Националне гарде 
четвртак, 04 јун 2020 09:34

 ВАШИНГТОН - Више десетина хиљада људи поново се окупило у среду на улицама САД
протестујући, махом мирно, због смрти Афроамериканца Џорџа Флојда након
полицијског привођења у Минеаполису.

  Многи су изашли на улице упркос томе што је у неколико градова на снази полицијски
час, који уведен након што је дошло до насиља и пљачки у неким окрузима у понедељак,
преноси BBC.   

У Вашингтону је хиљаде демонстраната протестовао уз повике: "Чије су улице?" и "Без
правде нема мира".

  

  

Грађани су доносили воду и грицкалице демонстрантима у протестној шетњи, међу
којима је било и деце.
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Надомак Беле куће велики број демонстраната протестовао је мирно.

  

Поједини су у околини Беле куће блокирали улице и повицима покушали да изазову
реакцију снага безбедности, али су припадници Националне гарде остали непомични.

  

Скуп у среду увече обезбеђивали су војна полиција и припадници више федералних
агенција.

  

Неименовани безбедносни званичник изјавио је да је било ангажовано више од 2.200
припадника Националне гарде на улицама Вашингтона.

  

Направили су прстен око Лафајет парка, који се налази преко пута Беле куће, док су
војна возила била паркирана у околним улицама блокрирајући прилазе.

  

У Њујорку су се грађани окупили у Вашингтонском парку одакле су отпочели протестну
шетњу централним градским улицама.

  

У Бостону је протестна поворка прошла поред седишта локалне власти државе
Масачусетс.

  

Тројица полицајаца повређена у Њујорку

  

Њујоршки полицајац је убоден ножем у врат, а двојица његових колега су рањена из
ватреног оружја у Бруклину, саопштила је полиција, али није јасно да ли је то везано за
уличне протесте.

  

Двојици полицајаца су повређене руке и нису у животној опасности.
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  Истовремено је из ватреног оружја рањен и један мушкарац.  У Њујорку је од 20 часова на снази полицијски сат, због немира до којих је дошло послеубиства Флојда.  До пуцњаве је дошло нешто пре поноћи у Бруклину.  За сада нису познати детаљи тога шта је довело до пуцњаве.  Градоначелник Њујорка Бил де Бласио кренуо је ка болници како би обишао полицајце,рекао је портпарол.  Сијетл: Федерални надзор над радом полиције се наставља  Федерални органи ће и даље наставити да надгледају рад полиције у Сијетлу,саопштила је градоначелница након што је уложено 12.000 жалби на поступањеполицијских службеника у овом граду током протеста због убиства Џорџа Флојда.  Градоначелница Сијетла Џени Дуркан променила је свој став у односу на прошли месецкада је са у сарадњи са министарством правде поднела захтев да се окончаосмогодишња федерална интервенција у граду.  Том приликом Дуркан је истакла да се полиција понаша у складу са уредбом осагласности којом се ограничава претерана употреба силе.  Промена става уследила је након што је уложен велики број жалби на понашањеполицијских службеника током протеста који су одржани у Сијетлу поводом убистваЏорџа Флојда, како преноси Ројтерс.  Неки од случајева односе се на употребу бибер спреја на младој девојци и стављањеколена на врат двојице ухапшених.  Флојд био позитиван на корона вирус, показала аутопсија  Убијени Афроамериканац Џорџ Флојд био је позитиван на корона вирус, показала једржавна аутопсија.  Главни медицински инспектор Ендру Бејкер рекао је да је током аутопсије обављен PCRтест и да он може показати позитиван резултат и недељама након заражавања иболести, преноси CNN.  Он је додао да је Флојд вероватно имао асимптоматску клиничку слику, да вирус нијеутицао на његову смрт и да вероватно није био ни заразан.  (Агенције)  
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