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Пољски хулигани напали су данас у Варшави на почетку великог протеста покренутих
због готово потпуне забране абортуса петардама и бакљама демонстранте у Старом
граду, а и касније на једном од тргова у центру морала је сузавцем да интервенише
полиција.

  

  

"Интервенција полиције уследила је због агресивног понашања група фудбалских
хулигана који су бацали петарде у масу и на полицајце. Полицајци су интервенисали шок
бомбама и силом. Ухапшено је до сада неколико лица", саопштила је о првом изгреду
полиција у Варшави.

  

На позив грађанског удружења Општепољски штрајк жена на улице Варшаве из три
правца у три похода изашло је према саопштењу организатора предвече преко 100.000
људи у највећем протесту за права жена последњих осам дана, уз захтев да оне
одлучују да ли су у стању де изнесу трудноћу или је прекину ако прети да роде тешко
деформисано или неизлечиво болесно дете осуђено на живот у патњи.
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Са транспарентима и често вулгарним порукама против владајуће конзервативне
странке Право и правда и њеног лидера Јарослава Качињског да се носе или само
"цензурисаном" том популарном поруком **** *** уз симбол протеста - муњу, Пољаци, пре
свега жене излазе већ осми дан на демонстрације и протестне маршеве у 410 пољских
градова.

  

Полиција је била принуђена да интервенише у Варшави још неколико пута, рецимо
сузавцем на Тргу де Гола у центру пошто су и ту хулигани напали демонстранте.

  

По улицама се креће и неколико стотина хулигана и радикала из пољске екстремне
деснице, који су се одазвали позиву вицепремијера Јарослава Качињског
симпатизерима да изађу и заштите цркве.

  

Качињски је позвао да се светиње бране по сваку цену јер Пољакиње наводно својим
протестима за право на абортус желе да униште једини признати морални систем у
Пољској, онај Пољске католичке цркве, и униште пољски народ. Испред Цркве Три крста
у центру Варшаве, где је у среду дошло до изгреда демонстраната и радикала и
хулигана сада стоје у неколико редова и моле се млади радикали из самозване Страже
верника, испред њих кордон полицајаца, али Пољакине су мирно пролазиле
скандирајући само "Пођите са нама".

  

У Варшави где опозиционе градске власти подржавају штрајк протесте обезбеђују јаке
полицијске снаге а данас је на улицама ванредно и војна жандармерија.

  

Једна од организаторки протеста Марта Лемпарт позвала је да маса крене као и ранијих
протестних шетњи до куће лидера владајућих конзервативаца из странке Право и
правда, Јарослава Качињског.

  

У Качињском Пољакиње виде главног кривца што је уместо редовним поступком у
парламенту Закон о абортусу пооштрен пречицом, преко Уставног суда који је пре осам
дана пресудио да је неуставан један од три изузетка када је Пољакињама дозвољен
вештачки прекид трудноће - када је фетус са тешким оштећењима или би се родила

 2 / 4



Варшава: Хулигани напали петардама и бакљама демонстранте на протесту против потпуне забране абортуса, полиција интервенисала шок бомбама, сузавцем и силом
петак, 30 октобар 2020 23:00

неизлечиво болесна беба.
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  Председник Пољске Анџеј Дуда покушао је да смири гнев стотина хиљада Пољакиња наулицама и поднео је данас Сејму парламента предлог закона по коме би као до сада, позакону из 1993. године, био дозвољен абортус у случају да је угрожен живот и здрављемајке, да је трудноћа плод кривичног дела - силовања или инцеста а трећи изузетак, којије укинуо Уставни суд, ипак би важио али само ако би се родила мртва деформисана илиболесна беба или би ускоро по порођају умрла.  Председник Дуда саопштио је данас да разуме страх жена након пресуде Уставног судаали у предлогу закона није испунио минимални захтев Пољакиња да оне одлуче наоснову пренаталних прегледа лекара да ли ће родити тешко деформисану илинеизлечиво болесну бебу осудјену на живот у патњи.  "То је предлог типа као да вам украду 100 злота и онда понуде да вам ипак врате 50.Неприхватљив", поручила је представница опозиционе Грађанске коалиције КатажинаЛубнауер.  Потпредседника посланичког клуба Грађанске коалиције Барбара Новацка поручила даје предлог председника Дуде исто тако само заоштравање постојећих рестриктивнихпрописа из 1993. године готово до потпуне забране.  "Улица на то има једини одговор. Једино што Право и правда сада треба да учини јестеда призна да је пресуда Уставног суда донета у неодговарајућем саставу и да престанеда џара по правима жена. То је минимум", казала је Новацка.  Премијер Матеуш Моравјецки позвао је опозицију на консултације о новим изменама којеје предложио данас председник Дуда и казао да је владајућа већина у Сејму спремна дахитно унесе те измене у закон.    #Poland : Ariel footage of the women's revolt happening in Warsaw and across the country. #StrajkKobiet#jebacpis#StrajKobiet#ToJestWojna@disclosetv) pic.twitter.com/IvDkGBZYyL  — Anonymous (@YourAnonCentral) October 30, 2020    Бивши премијер, касније председник Европског савета а сада шеф Европске народнепартије Доналд Туск, као и Савет Европе, експерти Уједињених нација и посредно иЕвропска унија, критиковао је одмах покушаје да се пооштрава компромисни закон из1993. године. "Као и сваки компромис и тај не одговара никоме али је чувао Пољску одграђанског рата око абортуса", казао је Туск.  (Н1)  
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