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M É S  I N F O R M A C I Ó

El Museu de l’Holocaust de
Washington compila tots els llocs
de la repressió nazi i en descobreix
més dels que es creia

El presumpte autor del tiroteig, James
W. Von Brunn, en una foto presa de la
seva pàgina web. Foto: EL PERIÓDICO

Agents de policia custodien
l'exterior del museu de
l'Holocaust després del tiroteig.

PARTICIPACIÓ

- Compartir

- ¿Què són aquests serveis?

EINES

Sigues el primer a conèixer aquesta noticia amb l'aplicació ÚLTIMA
HORA
Rep El PERIODICO al teu correu amb el Butlletí de titulars.

Rep les alertes per sms al teu móbil.

10/6/2009 09:41 H A TRES ILLES DE LA CASA BLANCA

Un veterà de la segona guerra mundial mata a trets un
vigilant del Museu de l'Holocaust de Washington

• L'agressor té 88 anys i un llarg historial d'incidents racistes

EFE 
WASHINGTON

Un agent de seguretat ha mort i dues persones --una d'elles
l'agressor-- han resultat ferides en un tiroteig a l'interior del Museu
de l'Holocaust a Washington. El presumpte atacant és James W. Von
Brunn, un veterà condecorat de la segona guerra mundial, identificat
com a simpatitzant de grups de la denominada "supremacia blanca".
Von Brunn va disparar poc abans de la una del migdia a la sala
central del museu, que estava plena de turistes.

Després del tiroteig, la policia va ordenar el desallotjament
immediat del museu, situat a tres illes de la Casa Blanca, i va tallar
el trànsit als voltants.

El sergent David Schlosser, de la Policia de Parcs dels EUA, ha
explicat que l'atacant va entrar al museu i va disparar amb un rifle
a un vigilant de seguretat, Tyrone Johns, de raça negra.
Immediatament després, "un o més guàrdies de seguretat" van
obrir foc contra l'agressor. L'agent va morir a l'hospital universitari
George Washington i l'agressor està en situació crítica.

Ferides lleus a una tercera persona

Una tercera persona que va resultar ferida lleu, a causa dels vidres
trencats, va ser donada d'alta poc després d'ingressar a l'hospital,
segons va confirmar el portaveu del departament de bombers de
Washington, Alan Etter.

Aquest incident a Washington ha causat commoció no només entre els visitants del museu, sinó entre
la classe política de la ciutat, que l'ha condemnat sense reserves.

Comunicat d'Obama

El president dels EUA, Barack Obama, ha instat en un comunicat a "mantenir la vigilància davant
l'antisemitisme i els prejudicis en totes les seves formes".

Fundat el 1993, el Museu de l'Holocaust rep al voltant d'1,7 milions de visitants a l'any, dels quals
només el 10% són jueus. Des de la seva obertura, 85 mandataris internacionals han visitat les
instal·lacions.

Web racista

En una pàgina web que reivindica el "sagrat imperi de l'oest", Brunn diu que el 1981 va ser condemnat
a 11 anys de presó per un "jutge negre jueu", per conspirar per al segrest dels membres del comitè de
la Reserva Federal, a qui va acusar de "traïció".

/ Dimecres10juny 2009
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