
Александар Вулин: Не плаше ме тужбе из Хрватске
четвртак, 18 мај 2017 11:15

Министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Александар Вулин изјавио
је да ни њега ни српски народ није уплашила кривична пријава коју је Удружење
бранитеља Домовинског рата '91. поднело против њега Државном тужилаштву Хрватске
и Јавном тужилаштву Србије.

  

  

"Због истине којој сведочимо о буђењу нацизма у Европи, о повратку усташтва у
Хрватској уз подршку и пристанак власти до сад су ми претили разни следбеници усташа
и неофашисти, а ево сада и удружења хрватских бранитеља", навео је Вулин у
саопштењу.

  

Вулин је указао да му је прећено прогоном, смрћу, а сада и судовима.

  

"Истина коју сведочим о стотинама хиљада убијених у Другом светском и протераних у
грађанским ратовима на просторима бивше Југославије не може никога да повреди. У
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истини нема мржње, она је таква каква јесте и мора да спречи да се страшни злочини
над српским народом никада више не понове", навео је Вулин.

  

Министар је навео да ће сведочити истину коју је рекао, да је "Блајбург највеће место
окупљања фашиста у Европи, а да је Томпсон усташа који пева усташке песме које су
срамота сваког људског бића".

  

Удружење хрватских бранитеља Домовинског рата 91. (УХБДР91.) поднело је
Државном тужлаштву Хрватске и Јавном тужилаштву Србије кривичну пријаву против
министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Србије Александра Вулина,
објављено је на "бранитељском порталу".

  

Како је наведено у саопштењу, које је потписао председник удружења Младен
Павковић, кривична пријава против Вулина је поднета због увреде, клевете и
срамоћења, односно због његових изјава о комеморацији на Блејбуршком пољу 13. маја
2017.

  

Одавању почасти усташама убијеним маја 1945. на Блајбуршком пољу у Аустрији,
присуствовала је државна делегација Хрватске, на челу с председником Сабора
Гораном Јандроковићем.

  

(Бета)
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