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Светски медији извештавају о другој вечери протеста у Београду, наводећи да је
полиција поново бацила сузавац на хиљаде демонстраната окупљених испред
Скупштине Србије, и да има повређених, укључујући и неке опозиционе лидере, током
хаотичних сукоба.

  

  

Другог дана протеста због начина на који председник Србије Александар Вучић
управља кризом због коронавируса, полиција је на коњима и у оклопним возилима
интервенисала у центру града, да би потиснула демонстранте, поставила кордоне и
спречила масу да се врати на плато испред парламента, пише Агенција АП.

  

У тексту под називом "Српски лидер одустао од полицијског часа усред насилних
протеста", агенција наводи да вечерашње сцене са централних београдских улица
подсећају на еру покојног српског владара Слободана Милошевића 1990-их година
прошлог века, и додаје да су тада често избијали сукоби на антивладиним протестима.
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"Под очигледним притиском демонстраната, председник је данас одустао од намере да
поново уведе полицијски час током предстојећег викенда, рекавши да та мера не може
да буде примењена без проглашења ванредног стања у земљи", наводи АП.

  

То, међутим, није спречило људе, додаје АП, да пале бакље и бацају каменице, у
покушају да заузму зграду парламента.

  

"Велика количина сузавца бачена је на неколико места. Неки демонстранти су преврнули
контејнере и запалили их, у покушају да спрече полицију да их потисне", извештава АП и
додаје да сукоба има и у Новом Саду.

  

АП наводи да противници оптужују Вучића да је допринео расту броја умрлих и
новозаражених коронавирусом, пошто је прерано укинуо рестриктивне мере.
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"Кажу да је он то урадио да би учврстио власт после парламентарних избора 21. јуна. Он
негира те тврдње", пише агенција и додаје да је Вучић на данашњој конференцији за
новинаре рекао да "стране обавештајне службе стоје иза синоћњих протеста
десничарских и профашистичких демонстраната", не прецизирајући на које агенције
мисли.

  

Агенција Ројтерс пише да је и вечерас дошло до окршаја између полиције и демонстранта
у Београду, "упркос упозорењима да слична окупљања могу да прошире коронавирус".

  

"Неколико сати пред данашње протесте, председник Александар Вучић позвао је народ
да престане да учествује у антивладиним протестима, како би избегао даље ширење
коронавируса, упозоравајући да више нема слободних кревета у болницама", наводи
Ројтерс.

  

И ова агенција извештава да је Вучић оптужио десничарске групе и регионалне
"обавештајне званичнике", које није именовао, да су организовали нереде "како би
поткопали српску позицију".

  

Ројтерс наводи да је вечерас већина демонстраната носила маске, вичући "Вучићу
одлази!"

  

Агенција додаје да је окршаја демонстраната и полиције било и у Новом Саду.

  

"Мада је у уторак рекао да ће нови полицијски час бити уведен у Београду за викенд,
Вучић је данас навео да је напослетку саветовао владу и здравствене званичнике да не
буде уведен. Рекао је да ће влада у четвртак објавити нови сет рестриктивних мера",
пише Ројтерс.

  

Агенција подсећа да критичари сматрају да су владине одлуке да дозволи фудбалске
мечеве, религијске церемоније, забаве и приватна окупљања, као и да буду одржани
парламентарни избори 21. јуна, криве за нови талас коронавируса, док влада за то
криви недостатак санитарне дисциплине код становника, посебно у ноћним клубовима.
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И сервис Дојче веле извештава о вечерашњим протестима у Београду и Новом Саду.

  

"Српске безбедносне снаге разместиле су оклопне транспоретере, полицију и псе током
вечерашњег протеста у центру Београда. Полиција је користила сузавац у кркљанцу у
Београду и другом по величини српском граду, Новом Саду. На фотографијама из Новог
Сада види се ватра у Градској кући. У Нишу, трећем граду по величини у држави,
демонстранти су гађали камењем просторије владајуће партије (СНС)", пише Дојче веле.

  

Овај сервис извештава да су у Београду демонстранти гађали полицију камењем,
празним флашама и бакљама. Неки од њих су бацали сузавац на полицију. Дојче веле
наводи да је полиција успела да потисне демонстранте даље од зграде скупштине.

  

  

"Већи број кордона полиције, укључујући и специјалне антитерористичке јединице, били
су примећени у граду. Неки демонстранти су носили крстеве и друге верске симболе, и
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позивали и полицију и друге демонстранте да се уздрже од насиља, према
фотографијама са лица места, које је објавила телевизија Н1", наводи Дојче веле.

  

Сервис пише да су повређени и неки опозициони лидери, "укључујући и десничарског
политичара Бошка Обрадовића и популарног глумца и политичара Сергеја
Трифуновића, у покушају да се придруже протестима".

  

"Мада протести немају јасно вођство, демонстранти су изнели неке захтеве, укључујући
и смену чланова кризног штаба. То тело, у којем се налазе и премијерка Ана Брнабић и
министар здравља Златибор Лончар, увели су драконске мере у првој фази епидемије,
али су онда укинули све рестрикције, пред недавне парламентарне изборе", пише Дојче
веле.

  

(Н1)
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