
Широм Европе протести против корона мера: Сукоби с полицијом у Риму, Напуљу, Лондону и Берлину
понедељак, 26 октобар 2020 17:21

Увођење нових оштријих мера у борби против ширења вируса корона широм Европе
покренуло је талас насилних протеста. Током викенда дошло је до сукоба и хапшења на
протестима у Риму, Напуљу, Лондону, а нападнут је немачки Институт за заразне
болести Роберт Кох у Берлину.

  

  

Немири су у суботу увече избили на улицама Рима и дошло је до сукоба десничара, који
су протестовали против корона мера, и полиције.

  

Насиље је почело још док су демонстранти прилазили центру града, палили су и бацали
бакље и друга пиротехничка средства.

  
  

Mainstream media, what is happening in Rome (Italy)? pic.twitter.com/Y6c778nDIi

  — Oh boy what a shot (@ohboywhatashot) October 25, 2020    

Сцене у главном граду Италије личиле су на оне у Напуљу у петак увече, где је стотине
људи изашло на улице да се успротиви увођењу оштријих мера за сузбијање ширења
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вируса.

  

Демонстранти у Напуљу су бацали димне бомбе и петарде у центру града, а полиција је
узвратила сузавцем.

  

На протесту су углавном били млади људи, који пркосе полицијском часу, који су увеле
регионалне власти.

  

  

Око стотину демонстраната је пробило кордон близу зграде регионалне управе у петак
увече, пренела је италијанска агенција АНСА. Поред димних бомби, кордон од око 100
полицајаца у пуној опреми је гађан и флашама.

  

Италија данима бележи огроман раст броја нових зараза вирусом корона, а јуче је било
више од 21.000 новозаражених. Поред полицијског часа, који је раније уведен у
појединим регионима, у Италији данас ступа на снагу уредба о затварању барова,
кафића и ресторана најкасније до 18 сати, затварању теретана, биоскопа и базена.

  

  

У Лондону је у суботу одржан протест због рестриктивних мера које је донела
британска влада у борби са корона вирусом, а полиција је привела неколико особа.

  

Учесници протеста окупили су се у Хајд парку, углавном носећи транспаренте и натписе,
и позивајући на укидање обавезе о ношењу заштитне маске, преноси Би-Би-Си.
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London Anti Covid Protest
  
  “Stand up! Take your freedom back, take off your masks”
  
  estimated 5000 anti lockdown protesters, Oxford Street ..... lots of police present pic.twitter.co
m/zhp1SYiTDX

  — Paul Brown  
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