
Мило Ђукановић, представници опозиције и НВО, као и реис Исламске заједнице у Црној Гори оштро су осудили изјаву министра правде Владимира Лепосавића о Сребреници
субота, 27 март 2021 20:08

Председник Мило Ђукановић, представници опозиционих политичких партија и
невладиних организација, као и реис Исламске заједнице у Црној Гори оштро су осудили
изјаву министра правде Владимира Лепосавића, који је изјавио да је спреман да призна
да је у Сребреници почињен злочин геноцида, "кад се то и недвосмислено утврди".

  

  

Лепосавић, који је доктор међународног права, широј јавности је постао познат као члан
правног тима митрополије Црногорско приморске Српске православне цркве, а јуче је
рекао да је суд у Хагу, где је суђено за геноцид у Сребреници, „изгубио свој
легитимитет“.

  

Председник Црне Горе, Мило Ђукановић, који је подсетио шта је рекао поводом 25.
годишњице геноцида у Сребреници.
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 „Све док живе идеологије које негирају почињене злочине, не престаје ни опасност од
нових страдања“, поручио је у јулу 2020. године Ђукановић.

  

Он је тада казао да сећање на злочин који се десио у Сребреници сматра позивом да се
и данас трага за истином, „да не заборавимо да је испуњење правде наша обавеза“.

  

 „Сребреница јесте синоним злочина, али морамо све учинити да буде и синоним правде“,
нагласио је он тада.

  

Демократска партија социјалиста најавила је да ће покренути закон који забрањује
негирање геноцида, а тражи и од премијера Здрава Кривокапића да се изјасни о
ставовима министра Лепосавића.

  
  

ДПС; Недопустиво је да, у име грађана Црне Горе, са функције којом представља и
државу, заступа реторику острашћених шовиниста који су и довели до геноцида у
Сребреници

    

 „Иако је јасно да министар Лепосавић уистину и долази из кругова који заступају такве
ставове – недопустиво је да, у име грађана Црне Горе, са функције којом представља и
државу, заступа реторику острашћених шовиниста који су и довели до геноцида у
Сребреници и до успостављања трибунала за ратне злочине“, навели су у ДПС-у.

  

На изјаве Лепосавића реаговао је и реис Исламске заједнице Рифат Фејзић, који је
казао да „ако ми у Црној Гори не знамо да се у Сребреници десио геноцид, на основу
одлуке Међународног суда за ратне злочине у Хагу и ако је то став Владе Црне Горе,
онда се бојим да наш пут није у ЕУ“.

  

Портпарол Бошњачке странке Адел Омерагић је упозорио да је негирање геноцида
неприхватљиво, посебно ако се има у виду да је Црна Гора на курсу проевропске
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политике.

  

 „Овакви и слични потези само нам потврђују тезу да се Влада Здравка Кривокапића,
свесно или не, удаљава од европских вредности”, рекао је он за Побједу.

  

Према његовим речима, изјава Лепосавића је показатељ да актуелна Влада не жели да
крене у правцу суочавања с прошлошћу и помирења.

  

(Бета)

  

Видети још: Црногорски министар правде Владимир Лепосавић: Спреман сам да
признам да је у Сребреници почињен злочин геноцида кад се то и недвосмислено
утврди; Хашки трибунал је потпуно изгубио свој легитимитет
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