
Протести широм САД и поред полицијског часа: Полицајац упуцан у главу у Лас Вегасу, четири полицајца рањена у Сент Луису, двојица повређена у Буфалу; У 23 државе и престоници Вашингтону размештени припадници Националне гарде
уторак, 02 јун 2020 20:25

Протести у САД и седмог дана после убиства Афроамериканца Џорџа Флојда. Најмање
40 градова увело је полицијски час али су у многима демонстранти изашли на улице
упркос томе. У 23 државе активирани су припадници Националне гарде. Амерички
председник Доналд Трамп изјавио је да ће распоредити хиљаде и хиљаде наоружаних
војника и полицајаца уколико градоначелници и гувернери не успоставе контролу,
додајући да ће покренути и акт 1807. Поједини гуверенери поручују - "не, хвала".

  

  

У неким градовима протести су били мирни али нису изостали инциденти ни пре ни
после увођења полицијског часа. Теренско возило је улетело међу полицајце у Бaфалу, у
држави Њујорк. Том приликом су повређена двојица полицајаца. Док су демонстранти
кршили полицијски час на Тајмс Скверу у Њујорку полицијски командир је наредио
привођења. Четири полицајца погођена су у пуцњави у Сент Луису у савезној држави
Мисури. Они су превезени у обласну болницу. Верује се да њихове повреде нису опасне
по живот“.
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У савезној америчкој држави Њујорк догодио се раскол између гувернера и
градоначелника Града Њујорка. Гувернер Ендру Куомо прети да ће сменити
градоначленика Била де Блазија због протест током претходне ноћи.

  

21:32 – МСП Русије: Скандализовани смо насиљем америчке полиције против
новинара

  

“Русија је скандализована насиљем америчке полиције против новинара, посебно против
сараднице руске агенције Спутњик, нападнуте док је извештавала са нереда који
потресају САД”, саопштило је руско Министарство спољних послова.

  

"Скандализовани смо сталним насиљем које амерички полицајци примењују против
међународних новинара који покривају демонстрације", навело је Министарство у
саопштењу. 

  

Москва се посебно осврнула на случај Николе Расел, сараднице руске новинске агенције
Спутњик која је јуче погођена гуменим метком који је испалила полиција и коју је један
полицајац "бацио на земљу и буквално изгазио", иако је показала новинарску
легитимацију. 

  

Министарство је навело да је новинарка задобила бројне повреде. 

  

Како се наводи, та "скандалозна и илегална свирепост" се одвијала близу Беле куће у
Вашингтону. 

  

"Констатујемо са забринутшћу да се ситуација са правима медија у САД погоршава из
дана у дан", наводи се у саопштењу и позивају амерички званичници да предузму мере
да прекину "самовољно" полицијско опхођење према новинарима.
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20:22 - Тужилаштво у Атланти издало налоге за хапшење шесторице полицајаца

  

Тужилаштво у Атланти издало је налоге за хапшење шесторице полицајаца осумњичених
да су у суботу увече малтретирали студенте. На снимку који се појавио на друштвеним
мрежама, види се како полицајци испаљују електро-шокове у младиће, извлаче их из
аутомобила и малтретирају.

  
  

#BREAKING : 2 Atlanta Police officers fired after video showed them using "excessive force" in
the arrest of two college students Saturday night, the Mayor says. 
  
  The arrest was reportedly due to disregarding curfew & orders from police.
  
  pic.twitter.com/vginBn34II

  — Breaking911 (@Breaking911) May 31, 2020    

Двојица из ове групе полицајаца су већ добили отказ.

  

 3 / 12

https://twitter.com/hashtag/BREAKING?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw
https://t.co/vginBn34II
https://twitter.com/Breaking911/status/1267229440477716482?ref_src=twsrc%5Etfw


Протести широм САД и поред полицијског часа: Полицајац упуцан у главу у Лас Вегасу, четири полицајца рањена у Сент Луису, двојица повређена у Буфалу; У 23 државе и престоници Вашингтону размештени припадници Националне гарде
уторак, 02 јун 2020 20:25

  

20:12 - Срби из Америке: Ово је као 9. март, почетак рата у Хрватској, режирани хаос
– нешто се ломи!

  

Обазривост, немир, страх, изрежирани хаос, ово су кључне речи којима тренутну
ситуацију у Америци за Спутњик описују Срби из Њујорка, Лос Анђелеса, Лас Вегаса и
Чикага с којима смо разговарали поводом жестоких протеста који дрмају САД.

  

  

19:48 - Трамп извлачи акт 1807 из рукава: Куда иде Америка кад хиљаде војника
изађе на улице

  

Обраћање америчког председника Трампа у коме је објавио мобилизацију припадника
оружаних снага како би зауставио нереде и безвлашће широм САД узбуркало је
америчку, али и светску јавност. Питање је - хоће ли војска на улицама Америке умирити
протесте и како ће оваква одлука утицати на председничке изборе у новембру?
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19:21 - Полицајци повређени у Сент Луису, Бронксу, Бафалу

  

Четворица припадника полиције рањена су у пуцњави у Сент Луису. Они су пребачени у
болницу после обрачуна са групом наоружаних демонстраната.

  

У Њујорку, црни аутомобил прегазио је полицајца у Бронксу. Пребачен је у болницу и
његово стање је описано као стабилно, саопштила је полиција.

  

У Бафалу, такође у држави Њујорк, двојица полицајаца су повређена пошто је у њих
улетело возило, чији је возач ухапшен.

  

19:18 - Гувернер прети да ће сменити градоначелника Њујорка и да ће дозволити
долазак Националне гарде

  

Гувернер савезне америчке државе Њујорк Ендру Куомо запретио је да ће сменити
градоначелника истоименог града Била де Блазија због пропуста током протеста
претходне ноћи. Запретио је и да ће дозволити долазак Националне гарде.

  

Гувернер сматра да полиција није заштитила имовину Града Њујорка од демонстраната
протекле ноћи и да је згрожен оним што се догодило. Додао је и да полиција није
ефикасно реаговала.

  

Куомо је позвао грађане да разликују бес демонстраната изазван смрћу Џорџа Флојда и
понашање лопова који ординирају у појединим деловима града.

  

"Демонстранти су другачији од пљачкаша", рекао је Куомо и додао да је полицијски час
уведен како би се снаге реда обрачунале са лоповима.
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Куомо је истакао да су тренутно актуелна три проблема - пандемија корона вируса,
протести и крађе и да сваки треба посебно да се решава, те додао да подржава
демонстранте јер они, како каже, желе бољу Америку.

  

  

17:58 - Трамп хвали реакцију Вашингтона: Много хапшења, сјајан посао

  

Председник САД Доналд Трамп коментарисао је на свом nalogu на Твитеру јучерашње
протесте у Вашингтону поводом смрти Џорџа Флојда, хвалећи се да главни град није
имао проблема.
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D.C. had no problems last night. Many arrests. Great job done by all. Overwhelming force.
Domination. Likewise, Minneapolis was great (thank you President Trump!).

  — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 2, 2020    

"Вашингтон синоћ није имао проблема. Много хапшења. Сви су урадили сјајан посао",
написао је председник у твиту и додао: "Снажна сила. Доминација. Исто тако,
Минеаполис је био сјајан".

  

  

17:28 - Јавни помен Фојду у понедељак, приватна служба у уторак
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Породица Џорџа Флојда најавила је да ће понедељак и уторак следеће недеље бити
одржан помен и служба у славу његовог живота, наводи се у саопштењу Меморијалног
центра за планирање Форт Бенд.

  

16:57 - Емпајер стејт билдинг у потпуном мраку због Флојда 

  

Једна од најчувенијих зграда у Њујорку Емпајер стејт билдинг биће у потпуном мраку у
знак подршке протестима поикренутим након убиства Џорџа Флојда.

  
  

The Empire State Building is dark tonight to recognize the tragic murder of George Floyd,
injustice in all of its forms and all of its victims, and to urge an end to the damage to our great
city and its people. There is enough loss and sorrow already. 
  
  : @jlcolton pic.twitter.com/HnHOdcCtRr

  — Empire State Building (@EmpireStateBldg) June 1, 2020    

То је објављено на званичном Твитеру зграде.

  

"Емпајер стејт билдинг биће у мраку вечерас због трагичног убиства Џорџа Флојда,
неправде у свим његовим облицима и свих њених жртава и како би се тражило
окончање штете за наш велики град и његове људе. Већ је довољно губитака и туге",
објављено је на Твитеру ЕСБ.

  

16:51 - Трамп: Олош и багра пљачкају Њујорк, а кривац је Куомо

  

Председник САД Доналд Трамп критиковао је гувернера Њујорка Ендрјуа Куома на
Твитеру након синоћњих протеста у том граду током којих су демонстранти уништавали
имовину и пљачкали.
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Yesterday was a bad day for the Cuomo Brothers. New York was lost to the looters, thugs,
Radical Left, and all others forms of Lowlife & Scum. The Governor refuses to accept my offer
of a dominating National Guard. NYC was ripped to pieces. Likewise, Fredo’s ratings are down
50%!

  — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 2, 2020    

"Њујорк је изгубљен због пљачкаша, разбојника, радикалне левице и свих других облика
олоша и багре", написао је Трамп на свом Твитер налогу и додао да гувернер Њујорка
одбија да прихвати његову понуду о размештању припадника Националне гарде.

  

"Град Њујорк је растргнут на комаде", истакао је Трамп у твиту.

  

Гувернер Њујорка Ендрју Куомо и градоначелник Бил де Блазио увели су јуче полицијски
час од 23.00 до 05.00 и данас од 20.00 часова.
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  16:04 - Бајден: Трамп користи америчку војску против Американаца  Демократе у САД осудиле су iзјаве америчког председника Доналда Трампа да ћепослати војску у градове и државе како би се зауставили насилни протести.  Бивши амерички потпредседник и могући демократски кандидат на председничкимизборима Џозеф Бајден оценио је да Трамп користи америчку војску противАмериканаца.  "Бацио је сузавац на мирне демонстранте и испаљивао гумене метке. За фотографију",написао је Бајден, пренео је Танјуг.  15:52 - Америчка полиција испалила гумене метке на новинарку Спутњика  Полиција у САД неколико пута је погодила гуменим мецима новинарску Спутњика НиколРасел, која извештава о протестима испред Беле куће, иако је она показала новинарскулегитимацију.  14:34 - Пљачке у Америци током протеста  Протести широм Америке, започети после смрти Афроамериканца Џорџа Флојда токомхапшења, због чега је полицајац оптужен за убиство, имају и своје наличје. Друштвенемреже преплављене су снимцима пељешења радњи, а на мети су патике, накит, храна,телевизори, скупе торбице и гардероба...  13:16 - Полицајац из Лас Вегаса у тешком стању  Шериф полиције у Лас Вегасу Џозеф Ломбардо изјавио је да је полицајац који је упуцан усукобу са демонстратнтима у критичном стању и животно је угрожен.  Ломбардо додаје и да су демонстранти бацали камење и друге ствари на њега пре негошто је упуцан.  Полицајац из Лас Вегаса устрељен је у главу у једном од два оружана сукоба за времепротеста због смрти Афроамериканца Џорџа Флојда, саопштиле су власти. Другиоружани обрачун био је у близини зграде савезног суда, а оба инцидента десила су сена Булевару у Лас Вегасу.  

  Телевизија КТНВ преноси да је непознато стање полицајаца који је упуцан у ЛасВегасу, а да је у другом инциденту, према речима сведока, полицајац пуцао у наоружануособу која је пуцала током протеста у Лас Вегасу.   СЕНТ ЛУИС - Четири полицајца погођена су у пуцњави у Сент Луису у савезнојдржави Мисури, саопштиле су градске власти.  "Рањени полицајци превезени су у обласну болницу. Свесни су и дишу. Верује се дањихове повреде нису опасне по живот", пише на Твитер налогу Сент Луиса, преносиБи-Би-Си.
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  "И даље траје пуцњава у граду, а објавићемо више информација, чим то буде могуће",кажу градске власти.  Протести и поред полицијског часа, хеликоптер у Вашингтону  Протести у САД због смрти Афроамериканца Џорџа Флојда настављени су седми дан ипоред тога што је у 40 градова уведен полицијски час.  У 23 државе и престоници Вашингтону размештени су припадници Националне гарде. Упојединим градовима протести су били мирни, али било је инцидената.  Петнаест минута након што је почео полицијски час демонстранти су се мирно окупили уМинеаполису, на месту где је Џорџ Флојд убијен, преноси CNN.  У Вашингтону је војни хеликоптер надлетео веома ниско изнад демонстраната и тако ихрастерао. CNN наводи да су протестанти подизали руке у знак пркоса.
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Протести широм САД и поред полицијског часа: Полицајац упуцан у главу у Лас Вегасу, четири полицајца рањена у Сент Луису, двојица повређена у Буфалу; У 23 државе и престоници Вашингтону размештени припадници Националне гарде
уторак, 02 јун 2020 20:25

  У Лос Анђелесу демонстранти су се окупили у Холивуду. У почетку је све било мирно,али су се демонстранти потом раздвојили у групе које су почеле да пљачкају продавницеи ресторане разбијајући прозоре, преноси BBC. Протести су настављени упркосполицијском часу.  И у Бруклину су протести настављени упркос полицијском часу, пренео је дописникИндепендента.  У Оукланду, у Калифорнији, мирни демонстранти су приведени и ухапшени због тога штосу били на улицама после почетка полицијског часа, пренео је CNN.  У Њујорку је полицијски час уведен после седамдесет година. Већина протеста у томграду били су мирни маршеви, али кад је почела да пада ноћ било је и све више случајевауништавања имовине и пљачке. Пљачка је понекад изгледала изванредно организовано,јавио је дописник CNN-а.  Полиција у Сијетлу саопштила је да су демонстранти бацали камење, флаше и ватрометена снаге реда.  Председник САД Доналд Трумп претходно је запретио да ће послатиу војску да угушинемире.  Због смрти Џорџа Флојда полицајац Дерек Шовин оптужен је за убиство трећег степена,а још три полицајца су отпуштена.  Возило налетело на полицајце у Буфалу, двојица повређена  Два полицајаца повређени су када је аутомобил улетео међу полицајце у Буфалу удржави Њујорк.  Један од њих је задобио озбиљне повреде, али није животно угрожен, док је други устабилном стању, саопштила је полиција.  (Агенције)  
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