
Јадранка Косор: Важно је да Борис Милошевић, пре одласка у Книн на прославу Дана победе јасно каже како операција „Олуја“ није била етничко чишћење
субота, 01 август 2020 13:07

Бивша председница Владе Хрватске Јадранка Косор сматра да би било важно да пре
одласка у Книн, на обележавање годишњице војно-полицијске акције „Олуја“,
потпредседник Владе Хрватске и представник српске националне мањине, Борис
Милошевић, јасно каже да „Олуја“ није била етничко чишћење.

  

  

Ту изјаву Косор је написала на друштвеној мрежи Твитер затраживши од Милошевића и
да осуди председника Србије Александра Вучића који, како је навела, „грми о етничком
чишћењу упркос пресуди суда у Хагу“.
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  Медији су раније јавили да ће функционер српске странке у Хрватској ,СДС С, иновоизабрани потпредседник хрватске владе Борис Милошевић присуствоватиобележавању годишњице војно-полицијске акције „Олуја“ у Книну.    Prije odlaska u Knin, na proslavu Dana pobjede, bilo bi važno da pp Vlade Milošević jasno kažekako operacija Oluja nije bila etničko čišćenje i da osudi Vučića koji grmi o etničkom čišćenjuusprkos presudi suda u Haagu.  — Jadranka Kosor (@_Jadranka_Kosor) July 31, 2020    Та вест је објављена пошто је хрватски премијер и председник ХДЗ Андреј Пленковићрекао да би било „јако добро и корисно“ када би на обележавање „Олује“ у Книну дошаои потпредседник Владе из редова Самосталне демократске српске странке (СДСС) тедодао да се разговара о могућности да ове године представници Владе Хрватскеобележе и српска страдања.    Како ли се ово "стручно" зове?! Иживљавање? Понижавање? Мрцварење? Садизам? https://t.co/BVmoZwjp6v  — Ђорђе Вукадиновић (@djordjenspm) August 1, 2020    Борис Милошевић сматра да је његов најављени одлазак на обележавање војне акције„Олуја“ важан гест који ће побољшати статус српске заједнице у Хрватској.  (Спутњик)  
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