
Шпанија: Жестоки сукоби полиције и демонстраната током пете ноћи протеста због хапшења репера Пабла Асела у Барселони, Памплони и Љеиди
недеља, 21 фебруар 2021 03:04

Сукоби шпанске полиције и учесника протеста због хапшења репера Пабла Асела избили
су и вечерас у центру Барселоне. До сукоба са полицијом дошло је и на протестима у
Памплони и Љеиди. На улице шпанских градова већ пети дан заредом излазе
демонстранти уреволтирани хапшењем репера Пабла Асела, осуђеног на девет месеци
затвора због вређања краља и полиције.

  

  

Пете узастопне ноћи протеста, део демонстраната је поставио уличне барикаде и
разбијао излоге продавница.

  

Сукоби мале групе углавном младих људи са полицијом почели су сат времена након што
се неколико хиљада демонстраната окупило у Барселони, где је и претходних дана било
највише насиља на протестима због хапшења Хасела, организованим широм земље.
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У главној улици за шопинг у Барселони неки демонстранти су пљачкали продавнице и
гађали полицију каменицама.

  

У каталонском граду Љеида гневни демонстранти су полицајце такође засули
каменицама после протестне шетње.

  

Хасел је осуђен на девет месеци затвора због вређања шпанске монархије и подршке
терористичком насиљу у својим песмама, а уочи хапшења у уторак 24 часа је био
забарикадиран у згради универзитета у Љеиди.

  

Нереда је вечерас било и у каталонском граду Тарагона, где су групе демонстраната
бацале флаше на полицајце и разбијале прозоре продавница.

  

Heavy clashes broke out between police and demonstrators in #Barcelona  for a fifth night on
Saturday as thousands hit the streets across 
#Spain
to protest the jailing of a controversial rapper. 
https://t.co/onax92EbNL
pic.twitter.com/bgnxixvFMt

— Atlantide (@Atlantide4world) February 20, 2021    

Већина вечерашњих протеста широм Шпаније протекла је мирно, а сукоба је било и у
Памплони.

  

Протест неколико стотина демонстраната у Мадриду завршен је мирно, уз присуство
бројних полицијаца.

  

За немире на петодневним протестима одговорна је мала група људи међу више хиљада
демонстраната који подржавају Хасела и противе се закону по којем је осуђен.
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Shops in #Barcelona  have been smashed and looted, as a fifth consecutive night of protests
over the arrest of #PabloHasel  turned violent. https://t.co/j0DsejBDLy

— euronews (@euronews) February 20, 2021    

Од хапшења Хасела ухапшено је око 80 људи, а више од 100 је повређено.

  

Каталонска полиција је пријавила најмање три напада на полицијске станице.

  

A Spanish rapper was arrested for controversial lyrics, including insulting royalty. 

His case ignited protests across Spain and led the Spanish government to announce it would
change restrictions on free speech. pic.twitter.com/ksXAt3tSpu

— AJ+ (@ajplus) February 16, 2021    

#Spanish / #Catalan  police investigating &quot;people who led 14-18 Oct riots&quot; claim to
have arrested the &quot;leader&quot; of post-sentence protests in Tarragona for a public order
offence, assaulting a police officer and threatening behaviour. The detainee has been taken to
court. #Lawfare pic.twitter.com/kLK3tdt7ho

— barbaryfigs (@milfordedge) February 20, 2020    

Хулигани су синоћ упадали и у банке у центру Барселоне, палили контејнере и пљачкали
продавнице.

  

Шпанска лева влада објавила је прошле недеље, пре хапшења Хасела, да ће променити
закон како за дела која се тичу слободе изражавања више не буде предвиђена
затворска казна.

  

(Н1)
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