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Иницијатива младих за људска права (YИХР) Хрватске и Иницијатива младих за људска
права Србије позвале су политичке представнике две земље да сарађују по питању
остварења права и правде за жртве злочина почињених током и након војнополицијске
акције Олуја и да страдања и патњу жртава не користе за ратнохушкачке поруке.

  

  

У заједничком саопштењу YИХР Хрватска и YИХР Србија позвале су две државе на
заједничко обележавање страдања за време акције Олуја, поштовање пресуда, као и
утврђених чињеница пред Међународним кривичним трибуналом за бившу Југославију и
Међународним судом правде као и сарадњу у решавању питања несталих.

  

Хрватски премијер и председница позивају се да упуте искрено извињење жртвама
злочина које су починиле снаге Хрватске за време и након операције Олуја а државно
тужилаштво и судови да уложе веће напоре у процесуирању ратних злочина почињених
у и након операције Олуја.
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Хрватска се, такође, позива да у школским образовним програмима наставе историје
посвети више пажње догађајима који представљају кршења људских права, а повезани
су са операцијом Олуја, као и да убрза и олакша процес повратка избеглих што укључује
пуно остварење имовинских права, стамбено збрињавање, обнову уништене имовине и
решавање статусних питања повратника.

  

Србија се позива да у потпуности регулише статус цивилних жртава рата по моделу који
је предложио Фонд за хуманитарно право како би поред других жртава у ратним
сукобима у бившој Југославији и оне које су страдале у Олуји биле на прави начин
обештећене.

  

Од председника Србије очекује се да упути извињење, а од Владе Србије да омогући
сходно процедурама обештећење грађанима који су избегли из Хрватске 1995. године, а
прислино су мобилисани од стране полиције и паравојних формација, као и да њени
представници на званичним комеморацијама жртвама Олује престану да - користећи се
ранама убијених и избеглих из Олује - промовишу националситичку политику.

  

Признање и процесуирање злочина у Олуји од Хрватске, као и пуно законско поштовање
убијених и избеглих од Србије у интересу је оба друштва која имају перспективу једино у
миру, истиче се у заједничком саопштењу YИХР Србија и YИХР Хрватска.

  

(Бета)

  

 2 / 2


