
Тел Авив: Десетине хиљада људи протестовало против Бењамина Нетанјахуа, демонстранти носили црвене фесове и портрете председника Турске; „Нећемо ти дозволити да постанеш Ердоган“
субота, 25 мај 2019 23:21

Десетине хиљада људи окупиле су се вечерас у Тел Авиву на првим демонстрацијама
израелске опозиције након избора 9. априла, после којих је досадашњи премијер
Израела Бењамин Нетанјаху поново добио мандат да образује владу.

  

  

Протест је назван продемократски, а организован је под слоганом „Заустављање закона
о иминутету, одбрамбени штит за демократију“ против Нетанјахуових покушаја да смањи
моћ Врховног суда и настојања да му се гарантује имунитет од судског гоњења.

  

Окупљенима се обратио главни Нетанјахуов ривал на изборима, један од лидера партија
центра Кахол Лаван (Плаво бело), бивши командант израелске војске Бени Ганц.

  

„Израел је испуњење сна али ја сам овде да кажем гласно и јасно оно што сви осећамо
да се сан распада. Има људи који покушавају да власт народа замене владавином једног
човека и поробе целу нацију у интересу једног човека“, рекао је Ганц.
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Демонстранти су носили црвене фесове у отоманском стилу и портрете председника
Турске Реџепа Тајипа Ердогана, као и транспаренте на којима је писало „Ердоган је већ
овде“.

  

„Нећемо дозволити да Израел постане приватно имање султана или краљевске
породице“, рекао је Ганц.

  

Уз савез партија Кахол Лаван протест су организовали Лабуристичка партија левог
центра и левичарски Мерец, али арапске партије нису позване, наводе израелски
медији.

  

Ипак неколико сати пре протеста и под притиском јавности позван је израелски
посланик Арапин Ајман Одех лидер партије Хадаш да говори.Он је рекао да верује у
јеврејско-арапско партнерство и да само захваљујући томе може бити наде у Израелу.

  

Лидер Лабуристичке партије Ави Габај упозорио је да ће омладина платити економску
цену губитка демократије.

  

Други лидер савеза партија Кахол Лаван, Јаир Лапид, је говорећи о Нетанјахуу рекао:
„Нећемо ти дозволити да будеш Ердоган, нећемо овде турског диктатора, нећемо ти
дозволити да уништиш земљу“.
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  Он је истакао да се не ради о левици и десници, како би Нетнајаху то желео дадефинише, већ о протесту против премијерових напора да „избегне да иде у затвор“ иштети коју прети да нанесе израелској демократији.  „Нема краља у Израелу, ми смо држава, не Нетанјаху“, рекла је лидерка Мереца ТамарЗандберг.  Израелски медији коментаришу да је овај протест први јавни тест способности Ганца дапредводи опозицију.  Протест је одржан у тренутку када је Нетанјахуу остало само још неколико дана даобразује владајућу коалицију и док о томе преговара са десничарским и верскимпартијама.  Његове присталице настоје да предложе закон који ће му обезбедити имунитет одсудског гоњења јер је осумњичен за корупцију у три случаја, а израелски врховнитужилац је најавио подизање оптужнице после саслушања.  Саслушање је, на захтев Нетанјахуових адвоката, одложено и одржаће се уместо до 10.јула почетком октобра.  Врховни тужилац Авихај Манделблит није удовољио њиховом захтеву да се одложи зачитаву годину.  Израелски медији наводе да су опозиционе странке учиниле велики напор да окупедемонстранте, а а су најављивале протест на друштвеним мрежама и довозилепристалице аутобусима.  (Бета)  
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