
Миодраг Линта: Треба се активно залагати у међународној заједници да се забрани обележавање „Олује" у Книну, јер је то проусташки догађај, а Хрватска по свом карактеру проусташка држава
уторак, 04 август 2020 16:15

Председник Савеза Срба из региона Миодраг Линта оценио је данас да се треба
активно залагати у међународној заједнице да се забрани обележавање акције Олуја у
Книну јер је то, како сматра, проусташки догађај.

  

  

„У Книну се сваког 5. августа слави протеривање и убијање Срба, отимање, пљачкање и
уништавање српске имовине, величају ратни злочинци Фрањо Туђман, Анте Готовина и
други, негирају и прећуткују српске жртве, шири мржња и подстиче насиље према
преосталим Србима, промовише и рехабилитује и промовише усташтво и усташки
симболи“, навео је он.

  

Линта је у писаној изјави оценио да је Хрватска по свом карактеру проусташка држава у
којој је сабор покровитељ комеморације убијеним усташама у Блајбургу, у којој се
легализује усташки поздрав „За дом спремни“ и у којој прежвеле усташе примају пензије
за геноцид над Србима, Ромима и Јеврејима.
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Одлазак Бориса Милошевића на прославу Олује је сраман чин

  

Председник Одбора за дијаспору и Србе региона у Скупштини Србије Миодраг Линта
рекао је да је одлазак члана Самосталне демократске српске странке Бориса
Милошевића на прославу хрватске војне акције Олуја неприхватљив.

  

Председник Одбора за дијаспору и Србе региона у Скупштини Србије Миодраг Линта
рекао је да је одлазак члана Самосталне демократске српске странке Бориса
Милошевића на прославу хрватске војне акције Олуја неприхватљив и навео да нема
никакво разумевање за тај, како је рекао, „сраман и неразуман чин“.

  

„Одлазак Бориса Милошевића је чин који ће на најдубљи начин да вређа и понижава и
протеране Србе и породице српских жртава, али и читав наш народ“, рекао је Линта
данас у Београду на конференцији за новинаре Удружења породица несталих и
погинулих лица „Суза“ одржаној поводом 25. годишњице акције Олуја.

  

Линта је навео да главну одговорност за то сноси Самостална демократска српска
странка, односно њено руководство и њен челни човек Милорад Пуповац, који су
направили, како је казао, „овај сраман договор“ са председником Хрватске демократске
заједнице (ХДЗ) и хрватске владе Андрејем Пленковићем.

  

„Од овог одласка Бориса Милошевића у Книн неће имати никакву корист ни протерани
Срби, ни српски повратници. Једину политичку корист ће имати Хрватска, а то је већ
рекао Андреј Пленковић, јер ће послати једну поруку Европи и свету како је ово још
један долаз високих демократских стандарда у Хрватској држави“, рекао је Линта и
позвао Пуповца и његову странку да не прелазе „црвену линију“, да повуку свој договор
са Пленковићем и да Борис Милошевић не иде у Книн.

  

Председница Удружења породица несталих и погинулих лица Драгана Ђукић рекла је
да нема коментар на одлазак Бориса Милошевића на прославу Олује.

  

„4. – 5. август и сви ови дани августа и у септембру су чињена убиства, су дани, ја
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мислим, за сваког Србина, поготово за наше породице, када се тугује“, рекла је она и
додала: „Тако да, једноставно, немамо коментар“.

  

(Бета)
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