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Једна особа је погинула после контроверзног скупа америчке екстремне деснице у
савезној држави Видржинији. Возило улетело у демонстранте контрамитинга, седам
повређених, саопштиле су локалне власти.

  

"Ужаснут сам тим инцидентом са аутомобилом", навео је на Твитеру градоначелник
Шарлотсвила Мајк Сајгнер.

  

Према првим информацијама, жртве су демонстранти контрамитинга, који су
протестовали због скупа радикалне деснице, међу којима су били представници група
блиских старој расистичкој организацији Кју Клукс Клана (ККК) и неонацистима. 

  

Трагедија се догодила у већ напетој атмосефори, два сата после скупа екстремне
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деснице, коју је полиција растерала сузавцима. 

  

Локални медији су пре скупа страховали од насиља пошто је у Вирџинији законом
дозвољено поседовање и ношење оружја на јавном месту.

  

 Званичници у Шарлотвилу у Вирџинији прогласили су ванредно стање након што су
избили велики сукоби на скупу националиста у граду.

  Нереди су избили на скупу "Ујединимо десничаре" између демонстраната десног крила
и контрадемонстраната, преноси  Б92. Десничари су организовали скуп против
уклањања статуе и ере Конфедерације из парка Емансипартион.

  

Гувернер Вирџиније Тери Меколифи прогласио је ванредно стање пред одржавање
великог скупа белих националиста у Шарлотвилу, на коме се очекује присуство око 6.000
људи.

  

Градски менаџер Шарлотвила написао је на свом Твитер налогу да је ванредно стање
проглашено да би се помогло држави да одговори на насиље на скупу у том граду, које
се очекује, пренео је АП.

 2 / 4



САД: Сукоби на скупу против уклањања статуе из ере Конфедерације у Вирџинији,  једна особа погинула; Полиција испалила сузвац и бибер-спреј на демонстранте, Трамп позвао на уједињење и осуду насиља
субота, 12 август 2017 23:56

  

Како наводи Би-Би-Си, учесници марша противе се плановима власти да уклоне статуу
генерала јужњаке војске у Америчком грађанског рату, Роберта Лија. У међувремену,
избили су сукоби између продесничарских група и контрамитингаша који су се такође
окупили у граду.

  

Повређене су две особе, саопштила је полиција, преноси Би-Би-Си. Полиција је испалила
сузвац и бибер-спреј на демонстранте. Такође је саопштила да је неколико људи
ухапшено пошто је скуп у Парку Еманципације проглашен незаконитим.

  

Портпарол Универзитета изјавио је да је једна особа ухапшена, а да је више људи
повређено.

  

Ванредно стање омогуц́ује локалним властима да затраже додатну помоц́ ако је
потребно, навела је полиција. Амерички медији јавили су да је аутомобил улетео у групу
грађана који су учествовали у контрамитингу и тешко повредио неколико особа.
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  Председник САД Доналд Трамп огласио се на Твитеру и позвао на уједињење и осудунасиља. И прва дама Америке, Меланија Трамп, написала је: „Наша земља охрабрујеслободу говора, али треба разговарати без мржње у срцу. Насиље не доноси ништадобро“.  (Данас)  
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