
Одржана 23. комеморација у Меморијалном центру у Поточарима; Валентин Инцко: Страшно да постоје људи који негирају геноцид у Сребреници; Могерини и Хан: Геноцид у Сребреници отворена рана у срцу Европе
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 У Меморијалном центру у Поточарима одржана комеморација Бошњацима настрадалим
током офанзиве српских снага на Сребреницу у јулу 1995. године.

  После комеморације уследиће сахрана посмртних остатака 71 сребреничке жртаве,
који су идентификовани од прошле године.  

  

Најмлађа жртва која ће бити сахрањена ове године је 16-годишњи Весид Ибрић, док је
Шахин Халиловић, који је имао 71 годину када је убијен, најстарија.  

  

Комеморацији неће присуствовати нико од државних званичника Србије. 

  

Председник Организационог одбора за обележавање годишњице сребреничког масакра
Нермин Аливуковић рекао је да је Сребреница постала планетарни симбол геноцида.

  

"Знамо ко га је починио и да су осуђени. Сребреничке жртве су наша водиља да се
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геноцид никада, никоме и нигде више не понови", казао је Аливуковић.

  

Председник Међународног резидуалног механизма за кривичне судове, који је
наследник Хашког трибунала, судија Теодор Мерон рекао је да лекције Сребренице не
смеју да буде никада заборављене и да свако треба да учини све што може да "прошири
светло истине и одупре се мраку незнања и порицања".

  

Изетбеговић: Дубине зла само злочинци могу разумети

  

Комеморацији су присуствовали званичници БиХ, са бошњачким чланом Председништва
БиХ Бакиром Изетбеговићем на челу, високи представник у БиХ Валентин Инцко, шеф
делегације Европске комисије у БиХ ларс Гунар-Вигемарк, представници дипломатског
кора у БиХ, као и неколико хиљада грађана.

  

Изетбеговић је казао да ''дубине зла само злочинци могу разумети''.
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Присуствовала је и комесарка за људска права Савета Европе Дуња Мијатовић, лидер
српске Либерално демократске партије Чедомир Јовановић, као и поглавар канонски
непризнате Црногорске православне цркве Мираш Дедаић.

  

Мијатовић је казала да се не сме дозволити да се под тепих гурају историјски догађаји
које би многи најрадије заборавили.

  

"Данас се сећамо убијених уз окрутност каква Европа није видела. Одајем почаст
њихових мајки, супруга, сестара које су упорне у борби за правду. Нема речи које могу
заменити тишину, али наше речи морају бити гласне и снажне", поручила је Дуња
Мијатовић.

  

Инцко: Страшно да постоје људи који негирају геноцид

  

Комеморацији присуствује и високи представник медјународне заједнице у БиХ
Валентин Инцко који је рекао да је "страшно је да постоје људи који негирају геноцид".  

  

"Сребреница је била планетарна трагедија. Осећај да су људи планирано и
организовано убијани је тежак, али морамо градити нову БиХ, где је живот јачи од
смрти. Међународна заједница је суодговорна, знам да су неки политичари и званичници
признали своју суодговорност", навео је Инцко.  
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  Секретар Међународног механизма за кривичне судове Олуфеми Елиас казао је за Н1да је почаствован што може присуствовати комеморацији у Поточарима.  Могерини и Хан: Отворена рана у срцу Европе  Висока представница Европске уније за спољну и безбедносну политику ФедерикаМогерини и европски комесар за проширење Јоханес Хан саопштили су да је "геноцид уСребреници отворена рана у срцу Европе" и да је пре 23 године "исписана једна однајмрачнијих страница наше историје".  "На дан обележавања масакра од 11. јула 1995, наше мисли су са породицама многихкоји су патили и изгубили животе. Обавеза Европе и међународне заједнице јесте да сесећа да таква трагедија, срамота за човечанство, више не не би могла да се понови",наводи се у заједничком саопштењу Могерини и Хана.

  Они су навели да све жртве треба достојанствено да буду сахрањене.  "Ране и даље треба да зацеле и правда да буде задовољена", навели су европскизваничници истичућу да сви одговорни за масакр морају да буду изведени пред лицеправде.  Помпео: САД се придружују БиХ у сећању на жртве  Државни секретар САД Мајк Помпео изјавио је поводом 23 године од геноцида уСребреници да се САД придружују Босни и Херцеговини у сец́ању на више од 8.000страдалих мушкараца и дечака.  "Страшан геноцид у Сребреници нас подсец́а да морамо тежити стабилној ипросперитетној будуц́ности за све грађане, без обзира на расу или веру, у БиХ идругде", наводи се у саопштењу Помпеа.    
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  Он је навео да се градећи бољу будућност сваког дана морамо сец́ати прошлости.    Помпео је рекао да треба радити за дан када ће посмртни остаци свих убијених уСребреници бити сахрањени и за дан када ће правда "стићи све починиоце који су јошна слободи".  Јовановић: Они који негирају геноцид страдају сваки дан  Председник Либерално-демократске партије Чедомир Јовановић поручио је  уПоточарима, да је сећање на људе који су страдали најјаснија слика лудила које постојии које нам и данас дише за вратом.  "Долазим овде годинама и долазим због Босне, Бошњака, мог народа, због наше деце,због људи. Каква порука одавде може да оде? Чини ми се да су Бошњаци овде страдалиједном пре 23 године, а да мој народ и сви они који негирају сребренички геноцидстрадају сваког дана", поручио је Јовановић.  Он је додао да 8.372 пописаних људи "више него наша памет чувају то мало мира штоимамо овде међу нама".   "Док не будемо имали снагу да победимо чињеницу да још увек зло потискује добро илаж истину, нишани овде ће много више чинити за мир и за будућност него ми живи“,поручио је Јовановић.  Напад на Сребреницу почео је 6. јула 1995. и завршио се пет дана касније уласком ВРСпод командом генерала Ратка Младића у град.    Међународни суд правде у Хагу је 2007. донео пресуду којом масакр у Сребренициквалификује као чин геноцида. Резолуције о Сребреници којима се потврђује та пресудаМеђународног суда правде донели су парламенти земаља ЕУ, Канаде, САД иАустралије.    Одлуком Европског парламента, из јануара 2009, 11. јул је проглашен Даном сећања нагеноцид у Сребреници. Од земаља Западног Балкана ту одлуку прихватиле су ЦрнаГора, Хрватска и Македонија.    Државни парламент БиХ прогласио је 11. јул даном сећања у Федерацији БиХ, али не ина територији целе државе, због противљења посланика РС.    Скупштина Србије усвојила је 2010. Декларацију којом се осуђује злочин над бошњачкимстановништвом Сребренице у јулу 1995, али без помињања речи геноцид.    Према оптужницама Хашког трибунала, војници под командом генерала Младића су до19. јула организовано и систематски убили око 8.000 муслиманских мушкараца и дечака.Око 30.000 жена и деце депортовано је за два дана.    За геноцид у Сребреници 1995. оптужени су вође босанских Срба Радован Караџић игенерал Ратко Младић.   Младић је у новембру прошле године неправоснажно осуђен надоживотни затвор, а Караџића је Трибунал у марту 2016. неправоснажно осудио на 40година затвора.  Аливуковић: Сребреница је постала планетарни симбол геноцида  Комеморација је почела интонирањем химне, коју је извео гудачки трио из Сарајева.Присутнима се обратио Нермин Аливуковић, председник Организационог одбора заобележавање годишњице геноцида у Сребреници, који је, између осталог, подсетио дасе свет оглушио о вапаје за спас из Сребренице прије 23 године, када је у времетехнолошког напретка у једној европској земљи почињен геноцид.  „Сребреница је постала планетарни симбол геноцида. Мало је људи на свету који нисучули за геноцид у Сребреници. Сви знају за осуђене за ове злочине, те за чињенице којеје Хашки трибунал утврдио, да је геноцид починила Војска РС“, рекао је Аливуковић идодао да се, данашњим понашањем појединих политичара који негирају геноцид ивређају својим поступцима жртве, отвара питање да ли је та идеологија мржње имасовног убијања невиних људи побеђена или још увек прети.  

  Мијатовић: Због недовољне сарадње БиХ и Србије мајке умиру, а не сазнају гдесу им деца ук опана  Како преноси индекс.ба, повереница Већа Европе за људска права Дуња Мијатовићрекла је како је у Сребреници као комесар, али пре свега, као неко ко је рођен иодрастао у овој држави те да жели придружити свој глас осталим у потрази за истином.  “Речи ме издају, као и сваки пут када дођем овде”, поручила је она и додала да, кадаизађе из ове хладне сале, дочекају је нишани и чаробни крајолик који је у оштромконтрасту са злом које се ту десило. Рекла је и како је ту да ода почаст храбростимајкама и сестрама које су и даље остале упорне у борби за правду.  “Могу и морају се борити против тишине и не дозволити да се прикрију злочини”,поручила је Мијатовић и додала да “наше речи морају бити гласније до оних који супочинили геноцид”.  Напоменула је и како је недовољна сарадња БиХ и Србије, као и неадекватни ресурси,довели до тога да мајке умиру, а не сазнају где су им деца укопана.  “Позивам лидере у БиХ, а првенствено у Србији, да покажу више саосећања премажртвама и породицама”, поручила је Мијатовић и рекла да тражење жртава мора сеодредити као приоритет те да не постоји политички разлог који може надјачати дужностда се пронађу жртве.  “Недостатак политичке воље је само провидни параван”, рекла је она.  Рекла је и како је пре 14 година Хашки трибунал први пут утврдио да је извршенгеноцид, али га упркос томе негирају ратни злочинци који се дочекују у појединимместима као хероји и имају истакнуте позиције.  Поручила је и како се не смеју под тепих гурати историјски догађаји ако желимодругачију будућност за младе.  
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  Изетбеговић: Сребреница је тамна мрља свих оних који су могли, а нису спречили  Председавајући Председништва Босне и Херцеговине Бакир Изетбеговић на данашњојкомеморацији у Поточарима је казао да ће данас Бошњаци у овом месту у кабур спустити35 табута с костима сребреничких жртава.  “Како неко може убити жену у шестом месецу трудноће, али то само могу разуметимозгови злочинаца. Караџић и Младић су пред очима света чинили злодела, а сви сућутали. Тела убијених су скрнављена и разношена по разним масовним гробницама. УНкоји је Сребреницу прогласио заштићеном зоном нису спречио геноцид овде нити језауставио покољ. Главни креатори геноцида су проглашени злочинцима и одређене суим затворске казне”, рекао је Изетбеговић.  Данас трагамо за још 1.000 сребреничких жртава, казао је Изетбеговић те позвао све дапрестану ћутати и кажу где се налазе остаци жртава и остале масовне гробнице.  “Бошњаци живе стотинама година заједно и наставиће да живе заједно. Само на истиниможе доћи до помирења. На негирању и провокацији и награђивању ратних злочинацане може доћи до истинског помирења, рекао је Бакир Изетбеговић.  “Нама је потребно помирење у БиХ да бисмо наставили нормално живети, заједно,поручио је председавајући Председништва БиХ Бакир Изетбеговић.  Позвао је све оне који знају где се налазе преостали мртви из геноцида у Сребрениципочињеног у јулу 1995. године, да кажу и олакшају својим душама, преноси радиоСарајево.  “Данас ћемо сахранити дечака од 16 година, старца од 71 годину, брачни пар Дудић,жена је имала 20 година и била шестом месецу трудноће… Број оних које сахрањујемо изгодине у  годину се смањује, али број нас који долазимо се повећава. То је поразно.  Тачи: Не заборавите починиоце и оне у Београду  На данашњи дан обележава се 23. комеморација жртвама Сребренице. Тим поводомогласио се и косовски председник Хашим Тачи, путем свог Твитер налога.  Тачи је написао да је на данашњи дан "заклано преко 8.000 људи" и да се не смедозволити да се такав ужасан злочин заборави.  "Не можемо дозволити да заборавимо жртве, али и починиоце. Српске војне јединице уБосни и српске присталице и идеологе у Београду. #Никад не заборави", написао јеТачи.    #Srebrenica  genocide remembered today. Over 8,000 people slaughtered. We cannot allowthis terrible crime to be forgotten. We cannot allow to forget the victims but also theperpetrators. Serbian military units in Bosnia & Serbian supporters & ideologues in Belgrade. #NeverForgetpic.twitter.com/g1A7y6MEfr  — Hashim Thaçi (@HashimThaciRKS) July 11, 2018    (Агенције)  
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