
Александар Вулин: Док Србију води Вучић неће се поновити ни Јасеновац, ни Олуја
недеља, 15 април 2018 18:33

 Министар одбране Александар Вулин каже да је Србија гарант и чувар мира на
Балкану, али да никада више неће дозволити да се понови злочин попут оног у
Јасеновцу

  

  "Док Србију води Александар Вучић, неће се поновити ни Јадовно, ни Јасеновац, ни
'Бљесак', ни 'Олуја'. Никада више српски народ неће мирно прихватати да буде одвођен
у логоре, затиран и протериван", казао је Вулин на обележавању Дана сећања на жртве
усташког злочина-геноцида у концентрационом логору Јасеновац и његовом највећем
стратишту Доња Градина.   

Вулин је рекао да су Срби крајем 20. века дочекали да "још једном осете усташку
идеологију и бивају убијани и протерани", зато што се о Јасеновцу ћутало, наводи се у
саопштењу Министарства одбране.

  

Према његовим речима, обавеза Србије је да о Јасеновцу говори и подсећа на зло које
се ту десило сваки пут када се покуша његова релативизација.

  

"Не може се разумети суштина грађанских ратова у Хрватској и Босни и Херцеговини,
ако се не познаје јасеновачки ужас и ако се не знају и не схватају размере јасеновачког
геноцида", казао је Вулин.

  

Данашња манифестација почела је служењем Свете архијерејске литургије у Цркви
Светих апостола Петра и Павла, после чега су положени венци у Спомен-подручју Доња
Градина, а служен је и парастос и помен жртвама усташког геноцида.
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Манифестацију у Доњој Градини предводили су председник Републике Српске Милорад
Додик и председница Народне скупштине Републике Србије Маја Гојковић, а
присуствовали су и представници влада Републике Србије и Српске, представници
институција БиХ, Израела, ромских заједница, као и међународне заједнице и
дипломатског кора.

  

Логор Доња Градина оформљен је 1942. године у систему усташког логора Јасеновац, а
био је активан све до завршетка Другог светског рата 1945. године и слома Независне
Државе Хрватске.

  

Доња Градина била је једно од највећих стратишта јасеновачког логора, где су убијани
махом Срби, Јевреји и Роми.

  

(Бета)
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