
Париз: Демонстранти покушали да да упадну у позориште где је председник Француске гледао представу, Макрон хитно евакуисан, ухапшен новинар који је открио његову локацију
субота, 18 јануар 2020 18:38

Париз -- Учесници протеста против предложених реформи пензионог система
француске владе покушали су да упадну у позориште, где је председник Емануел
Макрон гледао представу.

  

  

На снимцима објављеним на друштвеним медијима чује се како демонстранти позивају
Макрона да поднесе оставку и види се како у једном тренутку покушавају да упадну у
позориште "Theatre Des Bouffes du Nord", где су француски председник и његова супруга
гледали представу "Ла Моуће".

  

Француски председник Емануел Макрон евакуисан је у петак увече из париског
позоришта Буф ду Норд пошто су демонстранти, који се противе плану француске
владе за реформу пензионог система, покушали на силу да уђу у позориште.
Новинар који је открио локацију Макрона и његове супруге Брижит је приведен.
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Sortie du Président Emmanuel Macron du théâtre des Bouffes du Nord (Paris, 10eme) sous
tension... 
  
  Charge policière pour la sortie du cortège présidentielle sous les sifflets de manifestants
contre la réforme des retraites. pic.twitter.com/hwwzd3rT3l

  — Albert Dulac 1725 (@AlbertDULAC) January 18, 2020    

Новинар Таха Бухафс објавио је на друштвеним мрежама да се председник Француске
Емануел Макрон налази у париском театру на представи "Мушица", коју је и сам дошао
да гледа.

  

"Налазим се у театру Буф ду Норд. Три реда иза председника Француске. Поједини
демонстранти су овде и позивају све овамо. Припреме су у току. Вечерас би могло бити
дешавања", написао је Бухафс.

  

Безбедносне снаге су евакуисале председника и његову супругу пошто се испред
позоришта окупила већа група демонстраната после објављивања на друштвеним
мрежама где се председник налази.

  

  

Узвикујући слогане против Макрона, демонстранти су покушали да уђу у позориште. На
друштвеним мрежама појавили су се снимци на којима се виде демонстранти који
узвикују "Макроне, поднеси оставку".

  

  

Најављени владин план реформе пензионог система у Француској је био повод за
протесте и штрајкове који трају од 5. децембра прошле године.
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https://t.co/hwwzd3rT3l
https://twitter.com/AlbertDULAC/status/1218556054071582721?ref_src=twsrc%5Etfw
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(Срна, Анадолија)
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