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Око 84.000 људи окупило се широм Француске на протестима покрета "Жути прслуци"
док је прошле суботе било око 50.000 људи, саопштило је Министарство унутрашњих
послова и додало да су приведене 244 особе.

  

  Више хиљада представника покрета "Жутих прслука" кренуло је данас испред
министарства привреде и финансија на истоку Париза и око подне се окупило на тргу
Бастиље где су се француске заставе вијориле изнад окупљених демонстранта.   

Узвикивали су "Макрон, оставка", звиждали и ударали по оградама градилишта.

  

Демонстранти су ишли од министарства финансија на истоку града до кварта око
Тријумфалне капије на западу.

  

Први окршаји између полиције и демонстраната избили су испред споменика. Полиција је
употребила сузавац и водене топове да потисне неке демонстранте који су их гађали
камењем и другим предметима. Многи демонстранти дошли су опремљени кацигама и
маскама.

  

Полиција је забранила аутомобилима пролазак авенијом Јелисејска поља.

  

Париско тужилаштво саопштило да су 74 особе приведене у главном граду Француске, а
локални медији преносе да је око 100 људи приведено на територији читаве земље.
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Око Јелисјеских поља је већ од јутра био распоређен велики број полицајаца, као и
четири оклопна возила жандармерије. Власти очекују данас већи број демонстраната и
радикалније протесте и распоредиле су 80.000 полицајаца и жандарма широм
Француске и готово 5.000 у Паризу.

  

Власти, које су последњих дана изјавиле да страхују од насиља, покушале су да одврате
учеснике покрета "Жути прслуци" од изласка на девети суботњи протест од почетка
демонстрација које се сматрају најозбиљнијом кризом владе Емануела Макрона од
доласка на власт 2017.

  

На другим местима у Француској демонстранти су почели данас да се окупљају у
центрима водећих градова. У Буржу, граду од 66.000 становника у централном делу
земље око подне било је окупљено око 1.200 људи.

  

Покрет је мало изгубио замах током празника али излгеда да поново добија на снази
упркос обећањима председника Емануела Макрона о пореским олакшицама и најављеној
националној расправи о притужбама демонстраната. Демонстранти желе дубље
промене у француској привреди и политици које сматрају да фаворизују богате.

  

Министар унутрашњих послова Кристоф Кастанер запретио је јаку одмазду против
изгредника и оних који их подржавају, и упозорио да се све више радикализују углавном
мирни демонстранти.

  

Прошле суботе власти су процениле да је око 50.000 људи демонстрирало широм земље,
укључујући 3.500 у Паризу. Податке о броју демонстраната даје министарство а редовно
их оспоравају учесници покрета.

  

(Бета-АФП)
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