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Иницијатива младих за људска права види као неуспех фестивала “Мирдита, добар
дан!” чињеницу да неки од учесника са ранијих издања фестивала данас учествују у
кампањи глорификације оптужених за ратне злочине и притисцима на рад
Специјализованих већа у Хагу.

  

  
  

Вредности око којих фестивал Мирдита, добар дан! окупља уметнике из Србије и Косова
су у потпуности супротне од порука које шаље кампања Слобода има име – ОВК

    

Вредности око којих фестивал “Мирдита, добар дан!” окупља уметнике из Србије и
Косова су у потпуности супротне од порука које шаље кампања “Слобода има име –
ОВК”. Фестивал има мисију да повеже људе на вредностима грађанског друштва у коме
нема места екстремном национализму, на вредностима људских права, где нема места
етничкој дискриминацији, као и на вредностима правде, где нема места избегавању
одговорности за злочине.
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Међутим, фестивал “Мирдита, добар дан!” се не одржава у вакууму, већ на Балкану,
дубоко затрованом национализмима, етничким искључивостима и мржњом. Увек ћемо се
борити против тога, али нема гаранције да ћемо доживети успех.

  

Са недавно завршеног фестивала у Београду је послата јасна порука подршке раду
Специјализованих већа и Специјализованог тужилаштва у Хагу. У њима видимо највећу
шансу да се утврди истина и оствари правда за жртве које су две деценије практично
невидљиве за правосудне системе, да се утврде појединци одговорни за злочине, и да
одговарају.

  

Видети још: Широм КиМ постављени билборди са поруком "Слобода има име –
УЧК"; Билборде је као део подршке "култури сећања" и лидерима ОВК поставила
група "косовских уметника", од којих су неки излагали на фестивалу "Мирдита" у
Београду

  

  

(Иницијатива младих за људска права)
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