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 Од почетка 2022. године у школама у Сједињеним Државама забележено је 27 напада
ватреним оружјем. Последња се догодила пре два дана, када је у школи у Тексасу
убијено 19 деце старости 9 и 10 година.

  

Портал Education Week води евиденцију о томе колико је оружаних напада било у
школама у САД.

  

Статистика је застрашујућа - само у првих пет месеци 2022. године забележено је 27
пуцњава, а укупно 119 од 2018.

  

Како напомињу, у статистику су укључили све случајеве када је нека особа задобила
рану од ватреног оружја, а да није нападач. Такође, рачунају се и напади који су се
догодили на територији школе, на догађајима који су повезани са школама или у
школским аутобусима.

  

Не улазе у обзир случајеви када је оружје потегао полицајац.
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У 2021. била су 34 оваква инцидента, а 2020. десет пуцњава. У 2019. и 2018. биле су 24
пуцњаве. 

  

Не чуди што се у америчким школама спроводе вежбе како би се наставници и ђаци
обучили шта да раде у случају да дође до напада. 

  

Ове године је, иначе, у Сједињеним Државама забележено 212 масовних пуцњава,
објавила је невладина организација The Gun Violence Archive. Према њиховој
дефиницији, масовна пуцњава је инцидент у коме су најмање четири особе рањене или
убијене, а да није нападач.

  

У претходној години забележене су 693 масовне пуцњаве, а у 2020. 611. Годину пре те
417.

  

Када је у питању Тексас, масакр у Јувалдеу је од 2009. године осма масовна пуцњава на
јавним местима. Од тада је у сличним инцидентима убијено више од 60 људи, укључујући
и полицајце, а поједини напади су били мотивисани расном или верском мржњом. 

  

Нападач из Јувалдеа је оружје којим је починио масакр купио за свој 18 рођендан. Право
грађанина да поседује оружје има дубоке корене и штити га Други амандман на
амерички Устав, иако свака савезна држава може законима да га прилагоди и ближе
уреди.
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