
САД: "Волмарт" са рафова повукао оружје и муницију из страха од немира
субота, 31 октобар 2020 09:35

"Волмарт", највећи светски малопродајни ланац, саопштио је да је уклонио ватрено
оружје и муницију са рафова својих продавница у Сједињеним Државама ове недеље да
би заштитио муштерије и запослене, док расту тензије широм земље.

  

  

Уочи америчких председничких избора, многи брину да би резултат могао да буде
оспорен или подстакне насиље.

  

"Видели смо изоловане случајеве грађанских немира, и као што смо урадили у неколико
ситуација протеклих година, преместили смо оружје и муницију са рафова у складиште
из предострожности, ради безбедности наших радника и купаца", саопштио је портпарол
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"Волмарта".

  

Компанија није одлучила када ће вратити оружје и муницију на рафове, додао је.

  

Малопродајни ланац са седиштем у Бентонвилу у Арканзасу, има више од 5.000
продавница у САД а приближно у половини њих продаје оружје, које ће и даље бити
доступно купцима који затраже да га купе.

  

Малопродајне компаније су забринуте након што су, раније ове године, људи
разбијали излоге, крали робу а понекад и запалили неке продавнице у Чикагу,
Њујорку, Лос Анђелесу, Портланду и другим америчким градовима.

  

Забринутости доприноси и други тренд - продаја оружја у САД је ове године рекордно
висока и више људи који никада раније нису поседовали оружје је, протеклих месеци,
одлучило да га купе, преноси Танјуг.

  

У јуну "Волмарт" је повукао ватрено оружје и муницију из неких америчких продавница у
време протеста због смрти ненаоружаног Афроамериканца Џорџа Флојда у полицијском
притвору крајем маја.

  

Прошле године, "Волмарт" је престао да продаје муницију за пиштоље и неке
полуаутоматске пушке у свим својим америчким продавницама.

  

Такође је у прошлости позивао да се детаљније провере биографије купаца оружја, као
и на кампању да се људима за које се верује да би могли изазвати насиље, онемогући да
поседују оружје.

  

(Танјуг, Спутњик) 
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