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 „Слобода има име – УЧК“, кампања је коју је осмислила група косовских уметника, а која
је покренута у дану када су оптужени пред Специјалним судом – Хашим Тачи и Кадри
Весељи – саопштили да је против њих потврђена оптужница Специјализованог
тужилаштва за ратне злочине ОВК. Она доминира на билбордима широм Косова, на
друштвеним мрежама и ТВ станицама. Током викенда, један од ових билборда на
аутопуту у Грачаници доспео је у жижу јавности због негодовања српске заједнице која
га доживљава као провокацију. Јутрос се баш о том билборду пише зато што се верује да
су га за сада непознате особе запалиле у раним јутарњим часовима.

  

Иза иницијативе „Слобода има име – УЧК“ стоји група од шест уметника и
интелектуалаца од којих су двоје приказани београдској публици у склопу фестивала
Мирдита/Добар дан – уметница и посланица ПДК Ељиза Хоџа, (Eliza Hoxha) и глумац и
режисер, Фатмир Спахиу.

  

Уз њих, иницијатори кампање су и режисерка Бурбуће Бериша (Burbuqe Berisha) која се
2011., у функцији генералне директорке Народног позоришта у Приштини успротивила
приказивању представе „Брачни пар Мартин“ у Атељеу 212, Фестим Арифи један од
најпознатијих хип-хоп уметника на Косову, Исмаиљ Ташоли (Ismail Tasholli) филозоф и
члан косовског удружења филозофа и Висар Круезију (Kryeziu) фотограф Associated
Press-а.
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Циљ иницијативе је да „покрене дебату о новој историји Косова и потреби за
свеобухватним колективним памћењем на путу колективног поноса у будућности“,
наводи се на Фејсбук страници ове иницијативе. Штавише, они даље наводе и то да је
„вишедеценијска борба за слободу и независност, отпор људи искључивању, насиљу и
дискриминацији коначно крунисана најузвишенијом народном организацијом у борби за
слободу“.

  

„ОВК – Ослободилачка војска Косова појавила се као потреба да постоји, надахне и
заштити егзистенцију и достојанство Албанаца на Косову“, закључују идејни творци
кампање.

  

Кампања која је видљива на билбордима широм Косова, преселила се и на ТВ екране,
где о њој говоре управо ови иницијатори, али ужива и подршку косовског јавног сервиса
РТК1, који кроз више кратких спотова глорификује оптужене за ратне злочине. Посебно
се истиче онај о Хашиму Тачију, у ком се на енглеском цитира оцена будућег
председника САД, Џоа Бајдена, о томе да је Тачи „косовски Џорџ Вашингтон“.

  

Поред ових клипова, РТК1 објављује и бројне прилоге и интервјуе у којима се критикује
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Специјални суд и подржава све у вези са ОВК.

  

Током викенда један од билборда постављен је на аутопуту Приштина-Гњилане, на
територији општине Грачаница.

  

Због овога је негодовао градоначелник ове општине Срђан Поповић, који је навео да
Грачаничани то доживљавају као провокацију, а огласио се и директор Канцеларије за
КиМ, Петар Петковић који је постављање билборда видео као „најотворенију претњу
безбедности“ Србима на централном Косову.

  

Петковић је и указао на то да су Албанци са Косова „још увек далеко од прављења
искреног отклона од злочина почињених у њихово име“.

  

Петковић је упозорио и да се косовско друштво пред очима саме међународне заједнице
„креће у правцу опасне радикализације“.

  

Јутрос је овај билборд један од многих широм Косова, изгорео, о чему пишу сви косовски
медији. Они преносе да је полиција отворила истрагу о овом случају додајући да се
према прелиминарним резултатима истраге сумња да је он запаљен у раним јутарњим
часовима.

  

„Обогаћена кампања“

  

Иницијатори кампање наводе да је она покренута на добровољној бази, али поред њих,
како наводе, „обогаћују је и други људи добре воље документарним и уметничким
материјалима“.

  

Тако су описали и један од доприноса које потписује „Артисти“ у виду портрета
оптужених, Хашима Тачија, Реџепа Сељимија, Јакупа Краснићија и Кадрија Весељија,
што је само једна од објава на овој страници.
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Подсећамо, овај четверац се на заједничкој оптужници терети за 4 тачке ратних злочина
и још 6 за злочине против човечности.

  

Њима се као учесницима у удруженом злочиначком подухвату, на терет ставља да су
ове злочине извршили над најмање 407 заробљеника у 34 притвора ОВК широм Косова
као и у Кукешу и Цахану у северној Албанији и најмање 98 убистава. Ове злочине
оптужени су вршили над цивилима и лицима који нису учествовала у непријатељствима
најраније од марта 1998. до септембра 1999, стоји у оптужници.

  

(КоССев)
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