
У Задру исписан графит "Ој хрватска мати, Србе ћемо клати"; Навијачи Динама из Загреба на утакмици одиграној у Кијеву, између домаћег Динама и Копенхагена, заједно са украјинским навијачима певали "Убиј Србина" и "Путин хуљо"
уторак, 29 октобар 2019 10:09

Након јутрошње вести о гнусном графиту с претњом Србима који се појавио у Сплиту,
слична вест долази из Задра. И није једина.

  

У Задру је поново освануо графит с говором мржње и експлицитном претњом Србима.
Овога пута у питању је садржај: "Ој хрватска мати, Србе ћемо клати”.

  

Како јавља Задар Неwс, а преноси портал Индекс, да ствар буде гора, комунално
предузеће данас уопште није реаговало на исписани графит иако се он од јуче налази
на најфреквентнијој задарској улици, одмах испод популарне “Мале поште”.

  

Тако је Велебитска улица од јуче ишарана усташким симболом (стилизовано "У" и крст
знад слова) и натписом “Ој хрватска мати, Србе ћемо клати”.
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Ни задарска полиција нема информација о могућем починиоцу више казнених дела. А
хоће ли им помоћи надзорне камере с оближњих пословних објеката које су могле да
сниме евентуалне починиоце, остаје да се види, пише хрватски портал.

  

Скандал у Кијеву

  

Недавно се догодио и незапамћен скандал у Лиги Европе, на мечу одиграном у Кијеву.

  

  

На утакмици између домаћег Динама и Копенхагена, гости локалних хулигана били су
њихови пријатељи из загребачких Бед блу бојса, са којима имају братске односе.

  

Дружење Хрвата и Украјинаца кулминирало је заједничким скандирањем, при чему су
навијачи здушно певали "Убиј Србина", као и "Путин хуљо".

  

Видети још:

  

У центру Сплита исписан графит "У пролеће кад цвате врба правићемо паприкаш од
Срба"

  

(Б92)
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http://www.nspm.rs/hronika/u-centru-splita-ispisan-grafit-u-prolece-kad-cvate-vrba-pravicemo-paprikas-od-srba.html
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