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Хрватски премијер Андреј Пленковић изјавио је да ће потпредседник Владе из редова
Самосталне демократске српске странке (СДСС), Борис Милошевић, присуствовати
прослави годишњице војно-полицијске акције "Олуја", а да ће потпредседник владе и
министар хрватских бранитеља Томо Медвед ићи на обележавање злочина који је
почињен над Србима у Груборима.

  

  

"Договор који данас имамо с СДСС-ом и представницима српске мањине у Хрватској је
да они учествују на тој прослави (годишњице 'Олује'), учествоваће потпредседник Владе
Борис Милошевић и мислим да је то добро и корисно, корисно пре свега за односе у
хрватском друштву, однос према српској мањини у Хрватској, према рецентној
прошлости и снажна је порука Хрватске према свим партнерима који гледају како
Хрватска функционише данас", изјавио је Пленковић за РТЛ, после састанка са
представницима СДСС-а.

  

Најавио је и да ће потпредседник Владе и министар хрватских бранитеља Томо Медвед
бити на обележавању злочина који је почињен над Србима у Груборима, након "Олује".
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"На тај начин послаће снажну поруку Владе о томе да морамо поштовати све жртве и
достојно обележити та места. Министар Медвед иде у Груборе 24. или 25. августа када
тачно одредимо датум", казао је Пленковић.

  

Објашњавајући зашто ће Владу на том скупу представљати баш Медвед, хрватски
премијер је рекао да је то "сигурно врло важна и велика порука, порука потпредседника
Владе, министра хрватских бранитеља, генерала Хрватске војске, команданта Тигорва и
човека који јако добро на основу својих личних и породичних последица које су му
нанесене током Домовинског рата, може на најбољи могући начин у име Владе, а на
одређен начин и хрватских бранитеља, да пошаље поруку помирења и окретања
будућности."

  

Милошевић: Мој одлазак у Книн важан је за статус српске заједнице

  

Функционер српске странке у Хрватској СДС С и новоизабрани потпреседник владе
Борис Милошевић сматра да је његов најављени одлазак на обележавање војне акције
Олуја важан гест који ће побољшати статус српске заједнице у Хрватској.
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  “То је важно јер никад на такав начин нисмо разговарали и никад високи представникСДС С-а није био у Книну. Ова влада може да гарантује смањење тензија у друштву.Досадашњи владајући наративи и код Срба и Хрвата ишли су на раздвајање. Мојодлазак или неодлазак у Книн за многе ће значити грешку. За већину Срба Олуја јетрауматично искуство…”, рекао је Милошевић гостујући на Н1 и додао да не може дазаборави невине цивиле убијене након саме акције.  Упитан како гледа на Олују рекао је да је то за њега “двострана слика”.  “Не могу да пређем преко тога и заборавим невине цивилне жртве и запаљене куће,егзодус становништва… То чини део мог идентитета. Ако је мој долазак гест, имамжелудац за сваку врсту геста за коју сматрам да би побољшао статус моје заједнице”,нагласио је Милошевић, преноси портал Индекс.  Нови потпредседник владе открива и како с новог положаја планира да помогне српскојнационалној мањини.  “Нека политичка неслагања изражавали смо у парламенту, сад ћемо морати уже дасарађујемо, разговарамо о спорним ситуацијама и политичким неслагањима”, рекао јеМилошевић.   (Танјуг)   
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