Franţa. 50.000 de veste galbene, în stradă
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Descriere foto: Protest ''vestele galbene''

Peste 50.000 de 'veste galbene' au mărşăluit sâmbătă în Franţa pentru al 13-lea weekend consecutiv, potrivit Ministeru
de Interne, protestele fiind din nou marcate de violenţe, îndeosebi la Paris, unde un manifestant a rămas fără patru de
de la o mână în faţa Adunării Naţionale (parlamentul Franţei), transmite AFP.

După trei luni de contestaţii neîntrerupte împotriva politicii economice şi sociale a preşedintelui Emmanuel Macron, 51.4
oameni s-au mobilizat sâmbătă în întreaga ţară, dintre care 4.000 la Paris, potrivit ministerului citat. Săptămâna trecută, 58.6
oameni manifestaseră, dintre care 10.500 la Paris, a anunţat ministerul, ale cărui cifre sunt contestate de către 'vestele galbe
capitală, au avut loc incidente la sosirea manifestanţilor în faţa Adunării Naţionale, unde un manifestant şi-a pierdut patru deg
la o mână, potrivit Prefecturii Poliţiei. Cauza incidentului nu este cunoscută, însă, potrivit unui martor cu care a discutat AFP, d
ar ﬁ fost o grenadă lansată de forţele de ordine în timp ce manifestanţii încercau să forţeze gardul de protecţie. Potrivit un
versiuni, citate de EFE, protestatarul şi-ar ﬁ pierdut un braţ după ce ar ﬁ încercat să arunce înapoi în direcţia poliţiştilor o gr
care i-a explodat în mână.

Zeci de mașini incendiate

Mai multe incidente au avut loc pe parcursul manifestaţiei, protestatarii ajungând în jurul orei locale 16:30 în apropierea Tu
Eiﬀel, într-o atmosferă extrem de tensionată. Au fost distruse ATM-uri şi mobilier urban, zeci de vehicule au fost incen
îndeosebi maşini de lux, dar şi o maşină a misiunii antiteroriste militare Sentinelle. Ministrul de interne Christophe Cast
denunţat pe Twitter 'atacuri intolerabile' şi şi-a declarat 'indignarea şi dezgustul'. La ora locală 18:45, Prefectura Poliţiei anun
de interpelări la Paris, iar potrivit Parchetului din capitala Franţei în jurul orei locale 17:00 fuseseră puse în arest preven
persoane. La Toulouse (sud) şi la Bordeaux (sud-vest), oraşe unde mobilizarea a fost foarte puternică şi marcată de cioc
ultimele weekend-uri, mii de 'veste galbene' au participat la proteste. La Dijon, alt oraş unde mişcarea 'vestelor galbene' este
puternică, participanţii au strigat 'Macron demisia!'. Cel puţin 2.000 de persoane au deﬁlat la Lorient (vest), 1.700 la Caen, 1
Marseille, tot atâţia şi la Montpellier, 1.800 la Metz, şi între 1.500 şi 2000 la Lille. Opt poliţişti au fost uşor răniţi la Saint-E
(sud-est) după ce manifestanţii au aruncat cu obiecte în direcţia lor.
VEZI ȘI:

VESTELE GALBENE. TRAGEDIE ÎN URMA CONFRUNTĂRII CU JANDARMII
„VESTELE GALBENE”, ÎNTÂLNIRE CU DI MAIO. ”A FOST PE DEPLIN LEGITIMĂ”

