
Париз: Велики нереди на протесту подршке Адаму Траореу и Џорџу Флојду, запаљена америчка застава, сукоби полиције и демонстраната, бачен сузавац, пламен захватио мост на ауто-путу
среда, 03 јун 2020 00:22

Велики нереди избили су вечерас испред нове зграде Палате правде на северу Париза.
Преко 20.000 људи претходно су се окупили на мирним демонстрацијама да би пружили
подршку породици Адаме Траореа (24), црнца који је страдао у месту Бомон на Оази
северно од Париза, пре четири године. У уторак је стигао извештај лекара који је
потврдио да је угушен у интервенцији жандарма приликом привођења. До окупљања је
дошло и поред двоструке забране, оне која важи због вируса корона, и полицијског
декрета који се односио искључиво на овај скуп.

  

  

Протести подршке Траореу и Флојду организовани су данас и у више других градова у
Француској, додаје АП. Ово су истовремено биле и манифестације у знак подршке
протестима који тренутно трају због смрти Џорџа Флојда. Део окупљених демонстрирао
је клечећи, с уздигнутим песницама, а виђени су и натписи БЛМ, скраћеницом за поруку
"Црни животи су битни". Сестра Траореа, Аса, повукла је паралелу између ова два
догађаја.
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  - Адама је на себи трпео тежину тројице жандарма, као и и Џорџ Флојд. Изговарали суисте речи – не могу да дишем. Ако треба, долазићемо сваког дана. Следећи пут ћемо ућиу Трибунал – поручила је Аса Траоре.  

  Око 21 сат, избили су нереди. Група манифестаната је блокирала периферни аутопутоко Париза, запаљен је део градског мобилијара, а горела је и америчка застава. Густицрни дим прекрио је овај део града. Високи пламен захватио је и мост на ауто-путу, доксу протестанти спречавали ватрогасце да се приближе. Летеле су каменице ка Палатиправде и полицији, док су снаге реда узвраћале димним бомбама.      It's really kicking off in Paris now! pic.twitter.com/GPnWJFYlje  — Jerome Roos (@JeromeRoos) June 2, 2020     Rioting & looting breaking out in #Paris  now following peaceful #GeorgeFloyd  protests theretoday: pic.twitter.com/kum08T7lMm  — MK-Ultra News (@mkultranews) June 2, 2020     BREAKING - Protests turn violent in #Paris . Tear gas fired at protesters now. #JusticePourAdama pic.twitter.com/l0fUpLcuDg  — Disclose.tv (@disclosetv) June 2, 2020    (Вечерње новости)  
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