
Жозеп Борел: Смрт Џорџа Флојда последица злоупотребе власти које је шокирало и запрепастило 27 земаља чланица ЕУ
уторак, 02 јун 2020 17:39

Високи представник Европске уније за спољну политику и безбедност Жозеп Борел
изјавио је данас да је смрт Џорџа Флојда последица злоупотребе власти и да је блок од
27 земаља чланица „шокиран и запрепашћен“ тиме. Флојдова смрт изазвала је протесте
у Минеаполису, одакле су се проширили на читаву Америку, а потом и свет.
Демонстранти од Аустралије до Европе позвали су своје владе да се позабаве расизмом
и полицијским насиљем.

  

  

Борел је рекао новинарима да су у ЕУ сви шокирани и запрепашћени смрћу Џорџа
Флојда као и људи широм САД.

  

Он је навео да полицајци који су задужени да спроводе ред и закон „не смеју да користе
своје капацитете на начин на који су то урадили у трагичној смрти Џорџа Флојда. Ово је
злоупотреба моћи и то се мора осудити“.
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Високи представник ЕУ је истакао да Европљани „подржавају право на мирни протест,
али и осуђују насиље и расизам било које врсте, и свакако позивају на смиривање
тензија“.

  

Борел је рекао да ЕУ верује у способност Американаца да заједно раде на „здравом“
решавању тих важних питања током ових тешких времена. 

  

Он је додао да су „сви животи важни и да су црни животи такође важни“ и исткао да сва
друштва „морају да буду опрезна и будна када је реч о прекомерној употреби силе“ и да
обезбеде и гарантују да ће полицајци свој посао обављати уз поштовање владавине
закона и људских права.

  

Демонстрације против полицијске бруталности широм света

  

Смрт Афроамериканца Џорџа Флојда, угушеног приликом хапшења због сумње да је
плаћао фалсификованом новчаницом од 20 долара, изазвала је протесте у
Минеаполису, а потом у читавој земљи, који трају већ седам дана, а у најмање 40
градова уведен је полицијски час.

  

Демонстранти од Аустралије до Европе, идентификовали су се са узроцима протеста
који су избили у САД и позвали своје владе да се позабаве расизмом и полицијским
насиљем.

  

Аустралијска посланица Линда Барни позвала је владу да искористи случај погибије
Џорџа Флојда као прилику да смањи умирање Абориџина у затворима у тој земљи.

  

Посланица која је и сама домородачког порекла изјавила је данас да је више од 430
Абориџина умрло у аустралијском затвору од 1991. и да сада треба искористити прилику
за покретање тог питања.
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Она је додала да има много ствари које би држава и савезне и локалне власти могле да
ураде да се смањи број Абориџина у затвору.

  

Аутохтоно становништво чини два одсто аустралијске популације, али 27 одсто од
укупног броја затвореника.

  

У аустралијском граду Перт на западној обали, стотине демонстраната који су мирно
протестовали због Флојдове смрти покушали су да укажу на неправде према
Аустралијанцима домородачког порекла, носећи транспаренте са порукама „Нема
поноса у геноциду“.

  

Исту поруку шаљу и демонстранти у Европи.

  

У Амстердаму је хиљаде њих осудило полицијску бруталност док су у Паризу
демонстранти позвали владу да озбиљније схвати полицијско насиље постављајући
знакове на којима пише „Расизам нас гуши“, а многи су и заплакали док су читана имена
домородаца који су умрли у притвору.

  

Због насилних протеста у амерчким градовима председник САД Доналд Трамп изјавио
је да ће разместити војску и снаге за одржавање реда и закона да би зауставио насиље
уколико градоначелници или гувернери савезних држава не успеју да поврате контролу
над оним што се дешава на улицама. Поједини гувернери поручују - „не, хвала“.

  

(Инсајдер)
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