
Тел Авив: Више од 100.000 Израелаца протестовало трећу суботу заредом против нове владе Бењамина Нетанјахуа због најављених реформи правосудног система
недеља, 22 јануар 2023 03:26

Више од 100.000 Израелаца демонстрирало је у Тел Авиву трећу суботу заредом против
нове владе премијера Бењамина Нетанјахуа због најављених реформи правосудног
система.

  

  

Реформе ће, како тврде противници, угрозити „демократске основе“ Израела.

  

Вечерас су се демонстранти окупили на две локације у Тел Авиву на Тргу Хабима, где су
били и прошле суботе, и у Улици Каплан.

  

Израелски медији преносе процене полиције да се на Тргу Хабима окупило око 10.000
људи, а у Улици Каплан и околини око 100.000, док их је прошле недеље демонстрирало
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око 80.000.

  

Демонстрације су данас одржане непуних месец дана од полагања заклетве нове
Нетанјахуове владе састављене од његовог конзервативног Ликуда и партија
ултранационалиста и ултраортодоскних Јевреја, најдесније оријентисане у историји
Израела.

  

Демонстранти се противе предлозима министра правде Јаира Левина да ослаби моћ
Врховног суда и ојача политичку контролу над избором судија.

  

Нетанјаху је обећао да ће реформе спровести упркос противљењу, пошто његова влада
сматра да постоји неравнотежа моћи дата судијама и владиним правним саветницима
што утиче на доношење закона и управљање.

  

Демонстранти су вечерас у улицама централног дела Тел Авива носили израелске
заставе и транспаренте са натписима „Израел, имамо проблем“ и најчешће скандирали
„демократија“.

  

Председавајући удружења адвоката Ави Хими обраћајући се окупљенима осудио је
предлоге министра правде о измени правосудја, упозоривши да није дат мандат за
измену политичког система, ни да се уништи демократија.

  

Нетанјаху је више пута говорио да је влада добила мандат на парламентарним изборима
1. новембра да спроведе свеобухватне реформе које ће довести до надмоћи парламента
(Кнесет) у односу на правосудје, наводе израелски медији.
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  Бивши министар одбране и један од лидера протеста Моше Јалон означио јеНетанјахуову владу владом „диктаторства и криминалаца“.  „Држава у којој ће премијер именовати судије има име, диктатура“, рекао је Јалон.  Око 1.000 демонстраната окупило се на југу земље у граду Бершеви, а демонстрирали суи у Јерусалиму и у Хаифи.  Уз протесте расте притисак на Нетанјахуову владу пошто је врховна тужитељказатражила да се отпусти његов кључни савезник, министар здравља и унутрашњихпослова Арије Дери, после пресуде Врховног суда којом је дисквалификован саминистарске функције јер је условно осдујен за утају пореза.  И мада се очекује да ће се Нетанјаху повиновати пресуди, јаз у земљи у односу направосудни систем и моћ судова само је продубљен, констатује АП.  Противници реформи кажу да би оне могле помоћи Нетанјахуу, коме се суди закорупцију, да избегне да буде осудјен или да се судјење потпуно прекине.  Очекивало се да ће се због ведре ноћи окупити више демонстранта него претходнесуботе и 1.000 полицајаца је размештено да води рачуна о реду и мир и да блокирасаобраћај.  Протест је организовао Покрет за квалитетну владу под паролом „Слобода, једнакост,квалитет владе против опасне револуције коју планира нова влада, револуције која ћеуништити израелску демократију“.  У организацији протеста су учествовали и противници Нетанјахуа покрет Црне заставе,а демонстрирају и студенти и противници окупације палестинских територија.  (Бета)  
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