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Парастосом и полагањем венаца на спомен-обележја у српским селима Кравица,
Залазје, Биљача, Сасе и Загони и на Војничком гробљу у Братунцу јуче је обележена
годишњица страдања Срба у Подрињу у минулом рату у БиХ. На ширем подручју
Подриња и Бирча убијено је 3.267 људи, а више од половина жртава били су цивили,
жене и деца.

  Радмила Јеремић из села Осредак код Сребренице на данашњи дан 1992. године
изгубила је двадесеттрогодишњег сина Ратка.   

  

„Надам се да ћу дочекати да онај ко је починио ово злодело буде кажњен. Највише нас
боли чињеница да за злочине у прошлом рату кажњавају само Србе, а да за злодела над
нашим народом нико не одговара“, каже Радмила.

  

Недељко Митровић, председник Организације породица погинулих и несталих РС,
поручио је да је да међународна заједница мора престати да Србе третира као
колективне кривце, а да истовремено амнестира припаднике других народа за
почињене злочине.

  

„РС мора пронаћи механизам утврђивања одговорности у оба ова тела, како би их
натерали да раде у складу са законом“, рекао је Митровић.

  

Председник Владе РС Милорад Додик рекао је да су „селективна правда“ и
политизација злочина недопустиви.

  

„Невероватно је да ни 18 година након злочина над Србима у Подрињу нико не
одговара. Нико у РС не спори да је у Сребреници почињен злочин и да су масовно
страдали Бошњаци, али је и чињеница да су Срби на овим просторима страдали од 1992.
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до 1995“, рекао је Додик.

  

Сташа Кошарац, шеф Координационог тима Владе РС за истраживање ратних злочина и
тражење несталих, посетио је да је тужилаштву БиХ поднесено 925 пријава које указују
да су почињени злочини над 22.300 српских жртава, али да оне нису процесуиране.

  

(Блиц)
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