ЕУ за приштински портал “ Газета Експрес“: Нема простора за негирање злочина у Рачку, негирање
петак, 06 децембар 2019 20:00

Из Европске уније поручили су данас да нема простора за негирање злочина који су се
десили у Рачку на Косову 1999, и да су такви ставови у супротности са пројектом за
интеграцију Западног Балкана у ЕУ, пренео је Коссев.

„Негирање и ревизија су у супротности са вредностима Европске Уније и у супротности
са пројектом за интеграцију Западног Балкана у ЕУ", саопштено је за Газета Експрес, а
преноси Коссев.

Из Европске уније су поручили да је региону потребно "помирење, стабилност и
нормализација односа", те да би "власти требало да раде на томе да се прошлост оцени
на поштен начин и онако каква јесте, уз поштовање жртава".

Поводом изрицања двогодишње затворске казне Ивану Тодосијевићу из Српске листе
који је Рачак окарактерисао као „измишљени", из ЕУ су поручили да је на судовима да
утврде „да ли су одређене изјаве кривична дела".
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Некадашњи правни заступник породица жртава у случају Рачак, адвокат Том Гаши
поднео је данас Специјалном тужилаштву у Приштини кривичну пријаву против
председника Србије Александра Вучића због изјаве да је "Рачак фабрикован", пренео је
Коссев.

Председник Србије оценио је у четвртак као "застрашујућу" одлуку суда у Приштини
којом је бивши министар администрације и локалне самоуправе у Влади Косова из
редова Српске листе Иван Тодосијевић првостепено осуђен на две године затвора због
изјаве у којој је збивања у Рачку 1999. године назвао лажним злочином.

Одговарајући на питања новинара после отварања почетка радова на изградњи
аутопута од Шапца до Руме, Вучић је рекао да је Тодосијевић „часни Србин из Звечана" а
да се у Рачку 1999. године радило о „фабрикованом злочину где је све фалсификовао
светски хохштаплер и преварант Вилијам Вокер".

Из Српске листе су најавили да ће позвати све представнике српског народа да напусте
институције на Косову уколико пресуда бившем косовском министру администрације и
локалне самоуправе Ивану Тодосијевићу постане правоснажна.

(Коссев, Бета)
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