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Kanada/ Premier: w piątek wirtualne czuwanie ku czci
ofiar ataków w Nowej Szkocji
 
Premier Kanady Justin Trudeau przekazał w poniedziałek kondolencje bliskim i rodzinom ofiar
serii ataków uzbrojonego mężczyzny w Nowej Szkocji w nocy z soboty na niedzielę. Premier
weźmie udział w wirtualnym czuwaniu ku czci ofiar w piątek wieczorem.
 
"Nasz kraj jest zjednoczony w wysiłku zwalczania pandemii, ratowania życia i wzajemnej
pomocy, ale wczoraj zostaliśmy wytrąceni z tego wspólnego celu poprzez bezsensowną
przemoc i tragedię w Nowej Szkocji - powiedział Trudeau w poniedziałek podczas konferencji
prasowej.
 
"Uzbrojony napastnik odebrał życie co najmniej 18 osobom," w tym funkcjonariuszce policji
Heidi Stevenson, która" "zginęła, próbując ochronić innych" - dodał.
 
Premier zwrócił uwagę, że do ataków doszło w małych miejscowościach, gdzie "ludzie mają
głęboko zapuszczone korzenie, znają swoich sąsiadów i troszczą się o siebie nawzajem. (...)
Teraz te społeczności pogrążone są w żałobie, a Kanada wraz z nimi" - oświadczył.
 
"Taka tragedia nie powinna się była nigdy wydarzyć. Dla przemocy żadnego rodzaju nie ma w
Kanadzie miejsca. Jesteśmy z wami i bolejemy z wami, i możecie liczyć na pełne wsparcie
naszego rządu w tym niezwykle trudnym czasie" - oznajmił
 
Z powodu pandemii nie będzie można zorganizować tradycyjnych uroczystości żałobnych,
dlatego w najbliższy piątek o 19 czasu miejscowego odbędzie się wirtualne czuwanie,
zorganizowane na Facebooku przez grupę "Colchester supporting our community" -
poinformował Trudeau. On sam również weźmie udział w tej uroczystości.
 
Premier zaapelował też do mediów, żeby powstrzymały się od wymieniania z nazwiska i
publikowania zdjęcia sprawcy ataków. "Nie dajcie mu daru niesławy. Zamiast tego skupmy
całą uwagę na istnieniach, które straciliśmy, oraz na ich rodzinach i przyjaciołach, którzy
pogrążeni są w żałobie" - powiedział.
 
Pytany przez dziennikarzy o plany zaostrzenia przepisów o posiadaniu broni, Trudeau
zadeklarował, że rząd wypełni złożone w trakcie kampanii wyborczej obietnice i zaproponuje
odpowiednie rozwiązania tak szybko jak to będzie możliwe.
 
"Byliśmy na granicy wprowadzenia legislacji, ustanawiającej zakaz broni palnej", ale pandemia
pokrzyżowała te plany - podkreślił.
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