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уторак, 13 август 2013 15:35

Београд - Председник скупштинског Одбора за КиМ Милован Дрецун изјавио да је
нормализација односа са Приштином једини пут да се поново активирају случајеви
убистава Срба.

  

"Нормализација односа са Приштином и претварање Србије у једног препознатљивог
партнера међународне заједници, чије понашање може да буде предвидиво, једини је
пут да у одређеном временском року поново активирамо случајеве изузетно тешких
злочина убистава Срба након доласка међународних снага", рекао је Дрецун гостујући
на Пинку 3.

  

"Тамо где је могуће и пре њиховог доласка", додао је Дрецун.

  

Он је оценио да није било политичке воље, ни међународне заједнице на Космету, а
најмање Приштине, да се виновници тих планираних, изузетно тешких злочини, који су
били саставни део етничког чишћења Срба након доласка међународних снага, изведу
пред лице правде.

  

Дрецун је истакао и да је пут којим Србија тренутно иде "једини пут да у догледно време
можемо на дневни ред да поставимо питање процесуирања оних који су починили те
злочине".

  

"У противном, ако наставимо са политиком која је у једном периоду била - сталног
сучељивања посебно са онима од којих зависи све што се дешава на КиМ, а то је
превасходно међународно присуство, онда нећемо бити у ситуацији да пред лице правде
изведемо злочинце који су одговорни за те ужасне масакре", рекао је Дрецун.
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У Гораждевцу је на данашњи дан 2003. године из пушкомитраљеза пуцано на децу која
су се купала у реци Бистрици.

  

Убијени су 12. годишњи Пантелија Дакића и 19. годишњи Иван Јововић, а тешко рањени
њихови другови Ђорђе Угреновић (20), Богдан Букумирић (14), Марко Богићевић (12) и
Драгана Србљак (13).

  

Наводећи још неке од злочина - у селу Старо Грацко, аутобуса "Ниш експрес" код села
Ливадице, Дрецун је истакао да су неки од виновника хапшени, па пуштани, а да су неки
бежали из затвора.

  

(Танјуг)
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