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Годишњица геноцида у Сребреници била је тема пленарне седнице Европског
парламента, на којој је констатовано да је неопходно искрено суочавање са прошлошћу и
окретање према будућности, уз напомену да је Европкса унија снажно опредељена да
подржи Босну и Херцеговину и Западни Балкан у јачању помирења и превазилажењу
наслеђа прошлости.

  

  

Снажне осуде онога што се назива најгорим злочином после Другог светскосг рата чуле
су се у Европском парламенту.

  

Комесар за проширење Оливер Вархељи, али и представници свих полтичких групација
у ЕП затражили су да се заустави некажњивост злочина, али и негирање геноцида, који
је то по дефиницији два међуанродна суда.
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Посланици су навели неопходност суочавања целог региона са злочинима из прошлости,
како би могао да иде даље. Процес помирења у том смислу сматра се кључним, међутим
псоланици нису негирали одговорност Европе за оно што се догодило у Сребреници и да
сви заједно морају ићи ка суочавању са прошлошћу.

  

"Европа је подбацила у Сребреници и суочени смо са сопственом срамотом.
Сребренички геноцид остаје отворена рана у срцу Европе која нас још увек програња и
подсећа на заједничку одговорност да спречавамо геноцид да се икада више понови. И
зато је наша дужност да се заувек сећамо Сребренице", рекао је комесар за проширење
Оливер Вархељи.

  

"Желим да изразим најдубљу тугу и најстрашнији срам и то упутим свим жртвама
сребреничког геноцида, свим преживелима, свим породицама, свима у БИХ упућујем ове
речи. Постоје они који су директно одговорни за тај масакр, али је подбачај
међународном и европског друштва неопростив", истакао је европски посланик Паоло
Ранжел.

  

Хрватски посланик из групације Обновимо Европу изразио је жаљење што у Европском
парламенту није постојала политичка воља да се и ове године донесе резолуција о
Сребреници.

  

Последња резолуција о Сребреници у ЕП је донета 2016, а специфична је и по томе што
је у њој изражена осуда Савета безбедности УН због изостанка резолуције о
Сребреници у том телу услед вета који је уложила Русија.
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