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Организација "Жене у црном" организовала је вечерас акцију "Сребреница 8372" на Тргу
Републике у Београду током које су одали пошту жртвама геноцида у Сребреници 1995.
године и истакле број 8.372 како би указале на број сребреничких жртава.

  

  

Учесници акције развили су дуго црно платно и прочитали имена жртава, а потом
истакли велике транспаренте "Сребреница", "Одговорност" и "Солидарност", као и табле
са бројем жртава испред којих су пред крај акције просуте латице белих ружа.

  

Председница "Жена у црном" Сташа Зајовић рекла је новинарима да акцијом та
организација и њој сродне организације из целе земље обележавају највећи злочин у
Европи након Другог светског рата и додала да се у Србији на нивоу државе и друштва
и даље пориче геноцид у Сребреници.

  

Истичући да је Србија једина земља у којој пред судовима није донета ниједна пресуда у
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којој је злочин у Сребреници квалификован као геноцид, Сташа Зајовић је навела да је
неопходно да се раскине са теретом злочина из прошлости.

  

"Док се не направи раскид са прошлошћу, ми сматрамо да се наставља нека врста
геноцида. Неопходно је да се поштују судски утврдјене чињенице Медјународних судова,
да се призна достојанство и патња жртава, као и да се организацијама цивилних
друштава додели трајна локација за изградњу споменика жртвама геноцида у
Сребреници. Србија је једина држава до сада која је прекршила Конвенцију о
спречавању геноцида", рекла је Сташа Зајовић.

  

Наводећи да председник државе Александар Вучић предњачи у порицању геноцида у
Сребреници, она је додала да и значајан део опозиционих политичара то чини.

  

"Акција је вид изградње живог меморијала симболичног споменика. Ове године је
драматично то што постоји потпуно игнорисање и незаинтересованост. То показује да је
пропагандом перманентне лажи, фалсификовања, релативизовања и оправдања
геноцида заправо дошло до тога да је то једна неважећа и непостојећа тема. Тиме они
на челу државе са Вучићем желе да бришу све трагове одговорности из деведесетих",
рекла је она.

  

Представници власти у Србији, како је навела, немају апсолутно ниједан разлог да иду
сутра на комеморативни скуп у Меморијално центру у Поточарима, јер нису испунили
ниједну ни моралну ни политичку обавезу.

  

"Учинили су све да 2015. године спрече доношење резолуције о геноциду... Сматрам да
су чинови извињења церемонијалног карактера, цинични, срамотни и понижавају жртве.
То је неважеће ако није праћено преузимањем одговорности за оно што се десило
деведесетих, а у чему су били активни учесници било у виду ратних хушкача и на
различитм позицијама", рекла је Сташа Зајовић.

  

Скуп на Тргу Републике обезбеђивала је полиција, а неколико метара од Жена у црном
један човек је држао транспарент "Хаг Лаж" и "Стоп анти Серб хате пропаганда".
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(Бета)
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