
Милорад Пуповац: Одлука о одласку Бориса Милошевића у Книн још није донета, Милановић ми потврдио да иде у Груборе
петак, 31 јул 2020 22:14

Председник СДСС-а Милорад Пуповац рекао је да још није донета дефинитивна одлука
о одласку потпредседника Владе Хрватске Бориса Милошевића у Книн, на
обележавање "Олује".

  

  

"Свесни свих ризика, разговарамо о томе и стварамо претпоставке за то, а највећи терет
у овој причи је на Борису Милошевићу, који је потпредседник владе и који је и сам, са
својом породицом искусио све страхоте ратног страдања Срба", рекао је Пуповац за
Новости.

  

Навео је да Милошевић "не иде да слави, него иде да жртвује себе за то да и српске
жртве буду признате, да и српске патње буду признате и да чујемо речи жаљења".

  

Додао је да је разлог и то да места која су сви заборавили, попут Грубора, посете
највиши хрватски представници, "као што се најављује да ће доћи потпредседник Владе
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Томислав Медвед и председник државе Зоран Милановић и као што је премијер Андреј
Пленковић спреман да оде у Вариводе".

  

На питање шта је гаранција да ће Хрвати коначно признати српске жртве, Пуповац каже
да су основа за то разговори који се воде са представницима власти.

  

"То је први пут да се такви разговори воде, отворени и директни. Нису нимало лаки, ни
за нас, ни за наше саговорнике. Да ли постоје ризици? Постоје. Да ли треба
ризиковати? Ако има шансе - треба", закључује Пуповац.

  Милановић ми потврдио да иде у Груборе  

ЗАГРЕБ - Председник Самосталне демократске српске странке (СДС С) Милорад
Пуповац изјавио је данас да му је, поред потпредседника хрватске владе Томислава
Медведа, и председник државе Зоран Милановић потврдио да ће учествовати на
обележавању страдања српских цивила у месту Груборе, током операције хрватске
војске и полиције ''''Олуја'''' у августу 1995. године.

  

"Чуо сам се данас са Зораном Милановићем, јуче сам се видео са Медведом и обојица су
потврдили да ће доћи у Груборе", рекао је Пуповац у Дневнику Нове ТВ уочи
обележавања 25. годишнице ''''Олује'''' у Книну, после које ће се у августу одржати и
комеморација за српске цивиле у Гроборима.

  

(РТС) 
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