
Андреј Пленковић разговарао са пилотима који су учествовали у "Олуји": За време рата није било команде које би биле усмерене против цивилних циљева. Држава ће вас заштитити
петак, 27 мај 2022 13:03

 Премијер Хрватске Андреј Пленковић изјавио је да се, поводом српске оптужнице,
састао са војним пилотима који су учествовали у војно-полицијској акцији "Олуја" 1995. и
нагласио да ће влада искористити све доступне механизме да их заштити.

  

„У овом тренутку немамо никаквих конкретних докумената ни молби за правну помоћ“,
рекао је Пленковић на почетку седнице владе.

  

Он је казао да је са пилотима уочи седнице владе разговарао о информацијама које је
добио из медија да се у Србији „припремају оптужнице против четири пилота и то
заповедника Хрватског ратног ваздухопловства из времена ослободилачке акције
Олуја“.

  

Пленковић је истакао да "никад за време рата није било команде које би биле усмерене
против цивилних циљева", коментаришући то што се пилоти терете због наводне
наредбе да се ракетира колона избеглица код Босанског Петровца и Босанског Новог за
време операције Олуја у августу 1995.

  

"Влада ће, наравно, као што је поступала и раније, имали смо такву ситуацију прошле
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године са заповедницима и генералима везано за операцију Бљесак, искористити све
механизме које има на располагању да заштити хрватске пилоте, дигнитет Домовинског
рата и да на тај начин упути јасну поруку о томе што су темељне вредности на којима је
саздана савремена и слободна Хрватска", истакао је премијер.

  

Он је подсетио да је пре два дана у Давосу о тој оптужници разговарао са председником
Србије Александром Вучићем.

  

"За нас је цео Домовински рат, а посебно операција Олуја и Бљесак, део
ослободилачких напора хрватске војске, бранитеља, полицајаца за заштиту и
реинтеграцију хрватског територија", нагласио је Пленковић.

  

Он је оценио да "није добро за односе нормализације, за процес помирења чињеница да
Србија у свом закону има квази-универзалну јурисдикцију, проширену надлежност на
државе бивше СФРЈ, чиме оваквим потезима ради кораке унатраг у погледу помирења".

  

Захвалио је представницима српске националне мањине у хрватској влади, јер се, како
је рекао, на тај начин даје одговоран допринос помирењу, нормализацији, суживоту,
интеграцији и мањина.

  

"Зато сам уверен да овакав потез, оволико година након Олује, не доноси бољитку
односа, него напротив, ствара атмосферу која је онда поларизована", нагласио је
хрватски премијер.

  

Он је закључио да ће влада то знати да реши као што је решавала "бројне потешкоће
овог типа и наставити конзистентну политику нормализације односа, решавања
отворених питања, истине и процесуирања ратних злочина".

  (Бета)  
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