
Шпанија: Демонстранти блокирали аеродром у Барселони због пресуде деветорици бивших каталонских политичара, најмање 34 особе је повређено у сукобу полиције и демонстраната
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Најмање 34 особе су повређено у сукобу полиције и демонстраната на аеродрому Ел
Прат у Барселони, до којих је дошло после изрицања пресуда због оргнаизовања
референдума о независности, саопштиле су Хитне службе. Демонстранти су блокирали
аеродром који је био принуђен да откаже 108 летова, а тај број би могао да се повећа
пошто блокада и даље траје.

  

  

Према наводима новинара Франс преса више стотина активиста сукобило се са
полицијом, гађало их камењем или кантама за ђубре. Полиција је јурнула на њих када су
покушали да пробију полицијски кордон и уђу у саму у аеродромску зграду.

  

Један портпарол каталонске регионалне полиције потврдио је да су снаге безбедности
одгурнуле особе које су покушале да пробију полицијски кордон.
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Управа аеродрома саопштила је да је 108 летова отказано, а да су путници морали да
излазе из својих возила на аутопуту и да иду пешке до аеродрома са коферима.

  

На снимцима са аеродрома виде се демонстранти који покушавају да пробију кордон
испред једне од зграда, док се на другим виде полицајци како пендрецима туку
окупљене.

  
  

ABC WorldNews video summary of the day: Spanish occupation forces' repression of
thousands of people protesting against the 100-years-jail conviction of 9 #Catalonia 's political
& civic pro-independence leaders.
#SpainIsAFascistState
#StandUpForCatalonia
pic.twitter.com/AvefPc9QPi

  — [ David d'Ent.#JoSócCDR ] (@denterd) October 14, 2019    

Демонстранти се у великом броју окупљају на аеродрому и саобраћајнице које воде ка
том делу Барселоне су загушене. Полиција је наредила обуставу подземног железничког
саобраћаја ка аеродрому.
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  На разним местима широм Каталоније, чија регионална влада је и даље под контроломсепаратиста, активисти су блокирали путеве и железничке пруге.  Вечерас се хиљаде активиста окупило у центру Барселона, на демонстрације планираневећ неколико дана, машући сепаратистичким затавама и узвикујући "Улице су и даљенаше".    A decent, peaceful people fighting for their rights. Moving. #Girona #SpainIsAFascistState https://t.co/kROQ1KfRS6  — Nick Bolger (@NickBolger) October 14, 2019     [VÍDEO] Així corre la multitud arran de les càrregues #SentenciaProces https://t.co/n1fuVCWTvN pic.twitter.com/uHzhs5u5Fs  — VilaWeb (@VilaWeb) October 14, 2019    Шпанска влада премијера Педра Санчеса је последњих дана послала полицијскапојачања и упозорила да неће презати од ванредних мера да осигура безбедност,укључујући суспензију аутономије те области, као што је урађено у октобру 2017. послепокушаја сецесије.  

  Врховни суд је данас изрекао затворске казне за девет бивших лидера због побуне излоупотребе јавних средстава, док су преостала тројица само новчано кажњена.    Gràcies a tots els joves catalans que heu sortit avui a donar la cara. Sense vosaltres ésimpossible #Tsunamidemocratic pic.twitter.com/i2BjaMMJCd  — Josep Lluís Alay(@josepalay) October 14, 2019    Бивши заменик председника регионалног парламента Ориол Хункерас рекао је послеизрицања пресуде да је независност Каталоније "ближа него икад". Након што је осуђенна 13 година затвора због улоге у неодобреном референдуму о независности 2017.године, Хункерас је нагласио да Каталонци немају алтернативу.  Бивши лидер каталонског парламента Карлес Пуђдемон осудио је пресуду, рекавши да је"ужасно" што су бивши лидери осуђени на "укупно стотину година затвора".  (Срна, Би-Би-Си)  Видети још:  Шпански Врховни суд, због покушаја отцепљења Каталоније, осудиодевет бивших каталонских политичара на затворске казне од 9 до 13 година  
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