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Присталице опозиције у Боливији су преузеле контролу над државним радиом „Патриа
Нуева“ (RPN) и националном телевизијом „Боливија ТВ“ (BTV), прекинувши праћење
протеста у земљи, саопштио је Спутњику директор телевизије Иван Малдонадо.

  

  

„Демонстранти који су опколили наше студије, држали су нас око два сата и претили
уништењем опреме, ако не прекинемо да радимо наш посао“, изјавио је Малдонадо.

  

Директор „Патриа Нуева“ морао је да напусти зграду, одакле емитују програм обе
државне телевизије.

  

Председник Боливије Ево Моралес је раније  изјавио да постоји претња државног удара
у земљи, осудио нападе на твитеру и изразио мишљење да се демонстранти понашају
као „диктаторски режими“.
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Condenamos la actitud de ex defensores del Pueblo que en vez de proteger los DDHH
conculcan la libertad de expresión y se unen a golpistas racistas para atentar contra medios
estatales como hacían las dictaduras militares. Quieren acallar la prensa para perpetrar el
golpe.

  — Evo Morales Ayma (@evoespueblo) November 9, 2019    

Протести у Боливији су почели 20. октобра. Наводно, у три велика града – Санта Круз,
Сукре и Кочабамбе придружила им се и полиција.

  

Руководство полиције тврди да нема бунта у својим редовима, док је власт обећала да
неће изводити војску на улице.

  
  

Medios estatales de Bolivia denuncian interrupción de señal y asedio
  
  Periodistas de Bolivia TV y radio Patria Nueva han salido de las instalaciones rodeados de
manifestantes pic.twitter.com/jToQAUr8ov

  — RT en Español (@ActualidadRT) November 9, 2019   
  

Mirá lo que hace la derecha boliviana con el Director de la Radio Comunitaria CSUTCB, José
Aramayo después de ocupar su emisora. Hay un Golpe de Estado fascista en marcha en
Bolivia. Hay que pararlo. Ya. pic.twitter.com/qt6TORP5iw

  — El Profe Romero (@romerodiario) November 10, 2019    

Повод за демонстрације су били резултати бројања гласова на председничким
изборима. Према подацима изборне комисије,  победу је у првом кругу  однео Моралес,
док његов главни конкурент Карлос Меса није признао резултате гласања. Моралес
сматра да иза масовних протеста стоји десница, која је незадовољна његовим
реизбором.
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