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Представници 100 избегличких удружења и завичајних клубова Срба из Хрватске
предали су данас заменици специјалног представника Генералног секретара Савета
Европе (СЕ) Нађи Ћук петицију с 45.000 потписа подршке којом траже правично и трајно
решење ускраћених станарских, имовинских и других стечених права.

  

Поред петиције, они су уручили и предлог Резолуције о поштовању људских права
избеглих и прогнаних Срба и грађана Србије који су у Хрватској оштећени у имовинским
правима.

  

Петиција и текст предлога Резолуције већ су достављени званичницима и парламенту
Србије, а јуче и шефу делегације ЕУ у Србији Венсану Дежеру.

  

Председник Коалиције удружења избеглица у Србији Миодраг Линта казао је Тањугу да
су ови документи сада упућени највишим званичницима СЕ - генералном секретару
Торбјорну Јагланду, председнику Парламентарне скупштине Мелвуту Чавушоглуу и
комесару за људска права Томасу Хамарбергу.

  

"Тражимо да СЕ подржи наш кључни захтев упућен Бриселу, да се отвори суштински
дијалог са Хрватском о трајном и правичном решењу свих 12 захтева садржаних у
петицији, пре потписивања уговора са Хрватима о приступању у ЕУ", изјавио је Линта.

  

"Тражимо и да ПС СЕ усвоји Резолуцију о поштовању људских права избеглица и
прогнаних Срба из Хрватске", рекао је Линта и додао да ће се избегличка удружења
обратити и Скупштини Србије са захтевом да подржи њихову иницијативу.

  

"Очекујемо од шефа наше делегације у ПС СЕ Драгољуба Мићуновића да утиче на то да
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се предлог наше резолуције нађе на дневном реду и да га ПШЕ усвоји", нагласио је
Линта.

  

Он је подсетио да је Чавушоглу међу првима подржао захтеве избеглих и прогнаних
Срба из Хрватске и притом јасно рекао да неуспех да се врате имовинска права и
омогући физичко поседовање имовине или њена правична компензација, "представља
кршење људских права".

  

(Танјуг)
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