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Soldaten staan op wacht buiten het Presidentieel Secretariaat in Colombo na de demonstranten te 
hebben verjaagd, 22 juli, 2022. 

Colombo, Sri Lanka (CNN)Sri Lankese politie en militaire troepen hebben met geweld de anti-
regeringsdemonstranten, die buiten het presidentieel kantoor in Colombo waren gebivakkeerd, 
verwijderd in een inval vóór dag en dauw op vrijdag de 22e juli 2022, in opdracht van de nieuwe 
president van het land (de voormalige premier Ranil Wickremesinghe). 

Op sociale media was te zien hoe agenten gekleed in oproerkleding protesttenten neerhaalden en 
demonstranten arresteerden voor de presidentiële kantoren in Galle Face, twee dagen nadat het door 
de crisis getroffen land een nieuwe leider had ingezworen. 
Voormalig premier Ranil Wickremesinghe is woensdag officieel beëdigd als president van het land en 
heeft een "Buitengewone Staatsbericht" uitgegeven waarin de strijdkrachten worden opgeroepen om 
de openbare orde te handhaven. 
Politiewoordvoerder SSP Nihal Thalduwa bevestigde dat negen mannen zijn gearresteerd en vrijdag 
voor de rechtbank zullen verschijnen. 
Demonstranten kamperen al maanden buiten het presidentiële kantoor en eisen het ontslag van 
voormalig president Gotabaya Rajapaksa, die het land in de vroege uren van 13 juli ontvluchtte, en 
premier Wickremesinghe, een belangrijke Rajapksa-bondgenoot. 
Beide mannen leidden het land een economische crisis in waardoor de 22 miljoen mensen van het 
land worstelen om brandstof, voedsel en basisbehoeften te kopen. 
 
Op vrijdag zwoer Wickremesinghe Dinesh Gunawardena, een andere Rajapaksa-bondgenoot, in als 
premier. Wickremesinghe en Gunawardena waren klasgenoten van het elite Royal College in 
Colombo. 
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Een CNN-team in de hoofdstad bevestigde dat de situatie op straat kalm was na de ochtendinval, 
maar er bleef een zware aanwezigheid van militairen en politie op en rond het belangrijkste 
protestterrein. 
 
Alle wegen en rijstroken die naar het gebied leiden, waren afgezet en bemand door veiligheidstroepen. 
Strijdkrachten bewaken nu de ingang van het presidentiële secretariaat en lijken de volledige controle 
over het gebouw te hebben. Ook spandoeken die aan de bovenkant van het secretariaat waren 
opgehangen, zijn verwijderd. 
 
CNN Exclusive: waarnemend president van Sri Lanka 
zegt dat de vorige regering ‘feiten verdoezelde' over financiële crisis. 

Sommige waarnemers hebben hun bezorgdheid geuit 
over het geweld dat bij de inval is gebruikt. 
De Orde van Advocaten van Sri Lanka zei ook in een 
verklaring dat zij "het gebruik van dwang en geweld" 
door de autoriteiten "bij het aanvallen van 
demonstranten" krachtig en onvoorwaardelijk 
veroordeelt. 
De Mensenrechtencommissie van Sri Lanka 
veroordeelde de inval ook en noemde het een "wrede 
en verachtelijke aanval op vreedzame demonstranten" 
en een "totale schending van de grondrechten van het 

volk". Amerikaanse en Britse diplomaten hebben ook hun bezorgdheid geuit. 
"We dringen bij de autoriteiten aan op terughoudendheid en onmiddellijke toegang tot medische hulp 
voor de gewonden", twitterde Julie Chung, de Amerikaanse ambassadeur in Sri Lanka. 
De Britse Hoge Commissaris voor Sri Lanka, Sarah Hulton, maakt zich "zeer bezorgd" over berichten 
over een onderdrukking van de protest locatie. "We hebben het belang van het recht op vreedzaam 
protest duidelijk gemaakt", voegde ze eraan toe. 
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