
Немачка: Снимак терористичког напада уживо емитован преко вебсајта Твич, неидентификовани нападач на снимку себе звао „Анон“ и оптужио Јевреје да су "корен свих проблема"
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Вебсајт за уживо преношење Твич (Twitch) саопштио је данас да је видео снимак
оружаног напада у источном немачком граду Халеу у коме је убијено двоје људи а двоје
тешко рањено, емитован уживо преко њихове платформе.

  

  

Компанија је навела да је радила ужурбано да уклони тај садржај и додала да ће сваки
налог који се пронадје да објављује или реемитује садржај "овог гнусног чина" бити
трајно суспендован са те платформе.

  

Портпаролка компаније није могла одмах да каже колико дуго је видео био емитован,
наводећи да та платформа, филијала Амазона, истражује тачне околности његовог
објављивања. Очевици и власти јавили су да је тешко наоружан нападач у Халеу
безуспешно покушао да упадне у синагогу на свети јеврејски дан Јом Кипур.
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  Човек који још увек није идентификован појавио се на видео стриму, снимљеном наГоПро камери, говорећи на енглеском. Рекао је да је „феминизам одговоран за опадањенаталитета западних земаља, које су потом кориштене као изговор за масовнуимиграцију“. Нападач је такође оптужио Јевреје да су "корен свих проблема".  

  Нападач се звао "анон" и рекао да је порицалац холокауста. Узнемирујући 35-минутнивидео снимак такође приказује нападача како лута улицама, желећи да провали усинагогу, провали у продавницу кебаба док пуца у људе, као и да пуца у неодређеномправцу.    #HalleShooting : Gunman who killed two people, broadcasted the attack on the live streamingwebsite - media https://t.co/XfdSX0h4Iy  — RT (@RT_com) October 9, 2019      Директно емитовање напада преко платформи подсећа на напад на две џамије уКрајстчерчу на Новом Зеланду који је у марту починио екстремно десничарскиАустралијанац, који је убио 51 особу. Он је свој напад емитовао уживо.  (Н1, РТ)  Видети још: Немачка: Пуцњава у близини синагоге у Халеу, убијене две особе, анеколико рањено  
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https://twitter.com/hashtag/HalleShooting?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw
https://t.co/XfdSX0h4Iy
https://twitter.com/RT_com/status/1181977321290584065?ref_src=twsrc%5Etfw
http://www.nspm.rs/hronika/nemacka-pucnjava-u-blizini-sinagoge-u-haleu-ubijene-dve-osobe-a-nekoliko-ranjeno.html
http://www.nspm.rs/hronika/nemacka-pucnjava-u-blizini-sinagoge-u-haleu-ubijene-dve-osobe-a-nekoliko-ranjeno.html

