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Politiet	  angrebet	  med	  kapret	  
bus	  i	  Belfast	  
Unge	  katolikker	  i	  Nordirland	  forsøger	  at	  standse	  protestanters	  
marcher.	  Imens	  slikker	  politiet	  sine	  sår.	  

	  
Den	  protestantiske	  Orangeordens	  traditionelle	  marcher	  i	  Nordirland	  er	  kulmineret	  i	  med	  vold	  
og	  optøjer.	  

Politiet	  i	  Nordirland	  oplyser,	  at	  24	  betjente	  er	  kommet	  til	  skade	  i	  forbindelse	  med	  de	  
voldshandlinger,	  der	  præger	  paraderne.	  Det	  skriver	  den	  britiske	  avis,	  The	  Guardian.	  

De	  fleste	  tilskadekomne	  politifolk	  har	  været	  involveret	  i	  tumulter	  i	  omegnen	  af	  hovedstaden	  
Belfast.	  

Det	  begyndte	  tidligt	  i	  morges	  og	  udviklede	  sig	  i	  løbet	  af	  dagen.	  Unge	  katolske	  nationalister	  
affyrede	  raketter	  og	  kastede	  benzinbomber.	  Et	  sted	  kørte	  de	  en	  kapret	  bus	  mod	  politiets	  
linjer.	  

To	  køretøjer	  med	  vandkanoner	  var	  klar	  	  

Voldshandlingerne	  er	  blusset	  op	  igen	  i	  det	  republikanske	  område	  i	  Ardoyne	  i	  det	  nordlige	  
Belfast	  tirsdag	  aften.	  Urobetjente	  var	  i	  klammeri	  med	  unge	  nationalister,	  lige	  inden	  en	  af	  
Orangeordenens	  kontroversielle	  marcher	  skulle	  passere	  distriktet.	  

Politiet	  i	  Nordirland	  havde	  ifølge	  Guardian	  udstationeret	  to	  køretøjer	  med	  vandkanoner	  for	  at	  
drukne	  urolighederne	  og	  for	  at	  forhindre	  de	  republikanske	  demonstranter	  i	  at	  blokere	  
Crumlin	  Road,	  der	  ligger	  på	  hovedruten	  for	  Orangeordenen	  og	  dens	  tilhængere.	  

De	  katolske,	  republikanske	  demonstranter	  kastede	  sten,	  flasker	  og	  fyrværkeri	  mod	  de	  talrigt	  
udkommanderede	  betjente.	  Politiet	  svarede	  igen	  ved	  at	  affyre	  51	  gummikugler	  mod	  
uromagerne.	  

Der	  blev	  kastet	  med	  benzinbomber	  	  

Organisationen	  GARC,	  der	  er	  imod	  Orangeparadernes	  passage	  gennem	  det	  nationalistiske	  
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Ardoyne,	  demonstrerede	  mod	  den	  tilladelse,	  paraden	  havde	  fået	  til	  at	  marchere	  forbi	  
forretningerne	  i	  Ardoyne.	  

Der	  har	  også	  været	  optøjer	  og	  uroligheder	  i	  Londonderry.	  Der	  er	  oplysninger	  om,	  at	  der	  er	  
blevet	  kastet	  benzinbomber	  mod	  en	  af	  politiets	  pansrede	  Land	  Rovere.	  En	  brandbil	  og	  en	  
ambulance	  er	  også	  blevet	  angrebet.	  

Sidste	  år	  varede	  urolighederne	  i	  flere	  dage,	  efter	  at	  Orangeparaderne	  havde	  fået	  tilladelse	  til	  
at	  passere	  Ardoynes	  butikker,	  oplyser	  BBC.	  
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