Ισπανία: Η κεντρική κυβέρνηση
απειλεί να στείλει την εθνική
αστυνομία στην Καταλονία μετά
τις διαδηλώσεις
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Ουπουργός Εσωτερικών της Ισπανίας δήλωσε ότι θα στείλει την εθνική αστυνομία στην
Καταλονία, αν οι τοπικές αρχές δεν κάνουν περισσότερα προκειμένου να σταματήσουν
διαδηλώσεις όπως εκείνη που απέκλεισε σημαντικούς αυτοκινητοδρόμους στη διάρκεια του
Σαββατοκύριακου.
ΟΦερνάντο Γκράντε-Μαρλάσκα κατηγόρησε την τοπική καταλανική αστυνομία ότι δεν έκανε
τίποτα προκειμένου να εμποδίσει διαδηλωτές που τάσσονται υπέρ της ανεξαρτησίας της
περιφέρειας να αποκλείσουν τον σταθμό διοδίων του αυτοκινητοδρόμου AP-7, που διατρέχει τη
μεσογειακή ακτή της Ισπανίας, για περισσότερες από 15 ώρες το Σάββατο.
Ηεμπλοκή της εθνικής αστυνομίας είναι ένα θέμα που θα προκαλούσε αντιδράσεις στη
βορειοανατολική περιφέρεια, η οποία έχει τη δική της διοίκηση και όπου οι δημοσκοπήσεις
δείχνουν πως σχεδόν ο μισός πληθυσμός θέλει να αποσχιστεί από την Ισπανία.
Θαεπαναφέρει επίσης μνήμες από την απόφαση της Μαδρίτης να στείλει εκεί ένα μεγάλο
απόσπασμα της εθνικής αστυνομίας πέρυσι τον Σεπτέμβριο μετά τη διοργάνωση από την
καταλανική κυβέρνηση ενός παράνομου δημοψηφίσματος για την ανεξαρτησία.
"Ησοβαρή διατάραξη της δημόσιας τάξης και της ασφάλειας της κυκλοφορίας, όπως εκείνες που
είδαμε τις τελευταίες ημέρες, πρέπει να αντιμετωπιστούν από την περιφερειακή αστυνομία",
έγραψε ο υπουργός σε ανοικτή επιστολή που απέστειλε στον περιφερειακό ομόλογό του αργά
χθες.
"Αναυτό δεν συμβεί… η κυβέρνηση θα διατάξει επέμβαση της κρατικής αστυνομίας", πρόσθεσε.
Δενυπήρξε άμεση αντίδραση από τις καταλανικές αρχές.
Ηπροηγούμενη, συντηρητική κυβέρνηση της Ισπανίας πήρε τον έλεγχο της περιφέρειας το 2017,
όταν η τοπική κυβέρνηση κήρυξε μονομερώς την ανεξαρτησία έπειτα από το δημοψήφισμα.

Πολλοίαπό τους καταλανούς πολιτικούς που έλαβαν μέρος στην ανακήρυξη βρίσκονται στη
φυλακή εν αναμονή της δίκης τους κατηγορούμενοι για εξέγερση ή έχουν αυτοεξοριστεί.
Ονέος πρωθυπουργός της Ισπανίας Πέδρο Σάντσεθ --που ανέλαβε καθήκοντα τον Ιούνιο-- έχει
πει πως είναι ανοικτός σε ένα δημοψήφισμα για μεγαλύτερη αυτονομία και υποσχέθηκε ότι θα
παρουσιάσει λεπτομερή σχέδια στο κοινοβούλιο την Τετάρτη (αύριο).
Όμωςο Γκράντε-Μαρλάσκα είπε πως οι τοπικές αρχές πρέπει να δείξουν ότι μπορούν να
τηρήσουν την τάξη και να αποτρέψουν μια επανάληψη των διαδηλώσεων του Σαββάτου.
"Παρατηρήθηκεότι δεν υπήρξε επέμβαση (της περιφερειακής αστυνομίας)… μια πραγματικότητα
που είναι δύσκολο να την αρνηθεί κάποιος", δήλωσε σε ραδιοφωνική συνέντευξή του σήμερα το
πρωί.
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