
Масовне демонстрације против полицијске бруталности покрета „Животи црнаца су важни“ одржане у Европи, Азији и Аустралији
субота, 06 јун 2020 21:43

Антирасистичке демонстрације присталица покрета „Животи црнаца су важни“,
подстакнуте убиством Афроамериканца Џорџа Флојда у САД, одржане су данас у
градовима широм света.

  

  

Протести који су почели у Америци након убиства Афроамериканца Џорџа Флојда
раширили су се по целом свету.

  

Испред Беле куће настављају се протести због бруталне акције полиције.

  

  

Протести у Бруклину.
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Массовая демонстрация проходит также в центре Манчестера, Англия. pic.twitter.com/C
LjZPnamWQ

  — SwankyStas (@StasSwanky) June 6, 2020    

И у Манчестеру су одржани масовни протести.

  

  

На улицама Лондона јаке полицијске снаге.

  

  
  

The police in Hamburg must be massively acting against Antifa Terrorists. At the same time on
various places, the officials are attacked with stones and bottles. #Hamburg #Germany #Antif
aTerrorist
#BLM
#riots2020
#protests2020
pic.twitter.com/k44JmUR9Fu

  — ISCResearch (@ISCResearch) June 6, 2020    

У Хамбургу су се сукобили полиција и демонстранти.

  

  

Парижани протестују испред амбасаде САД због бруталности америчке полиције.
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Протести у Берлину.

  

У Италији, испред америчког конзулата у Напуљу, протестовало је неколико стотина
грађана, уз повике „Не могу да дишем“, „Слобода“ и „Нема правде, нема мира“.

  

Скуп у Напуљу је један од првих протеста у Италији због убситва Флојда.

  

У Италији је претходних година дошло до повећања расно мотивисаних инцидената,
после прилива великог броја миграната из Африке.

  

Протести су током викенда најављени и у другим италијанским градовима.

  

Широм Аустралије данас су се хиљаде људи окупиле да изразе подршку покрету
„Животи црнаца су важни“.

  

  

У Сеулу, где је протест због убиства Флојда одржан други дан заредом, десетине
демонстраната у црним мајицама носиле су транспаренте с натписима „Почивај у миру“ и
„Корејанци за покрет Животи црнаца су важни“.

  

Мирни протест одржан је данас и у главном граду Јапана, Токију.

  

Америчке власти очекују да ће данас у Вашингтону бити одржане до сада највеће
демонстрације против полицијске бруталности од убиства Флојда, уз учешће између
100.000 и 200.000 људи.
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(Спутњик, Фонет)
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