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БАЊАЛУКА – Око 10.000 људи окупило се данас на бањалучком Тргу Крајина на митингу
подршке ухапшеном хашком оптуженику и бившем команданту Војске Републике Српске
(ВРС) Ратку Младићу.

  

Организатор протеста је Борачка организација РС (БОРС), која је данас одлучила да
генерала Ратка Младића прогласи херојем одбрамбено-отаџбиндког рата.

  

Представник Борачке организације "Бањалука", Горан Рогић навео je да Хашки
трибунал и Суд БиХ „покушавају да пишу лажну историју у којој су само Срби злочинци, а
Републику Српску покушавају представити као злочиначку организацију”.

  

Окупљенима се обратио и представник десничарске организације „Српске двери” из
Београда Срђан Ного, који је казао да „Београдом дрмају издајници” који Младићу „не
могу да опросте то што је спасао Србе у БиХ и спречио да се над њима деси нови
геноцид”.

  

Председник БОРС-а Пантелија Ћургуз поручио је Младићу да „није сам и да још ништа
није изгубљено”, наводећи да ће од власти РС бити затражена финансијска и свака
друга помоћ Младићевој одбрани, али и свим осталим Србима оптуженим за ратне
злочине.

  

На бини је била и делегација Српске демократске странке (СДС) предвођена лидером
Младеном Босићем, министар рада и борачко-инвалидске заштите Петар Ђокић и
представници Српске православне цркве.

  

„Данашњи митинг показаће шок који је доживео српски народ у РС због
славодобитничке атмосфере која је почела у Београду по хапшењу генерала Младића.
Ми осећамо оно што осећа 90 одсто грађана РС у овом тренутку - понижење и стид”,
казао је Босић новинарима пред почетак митинга.
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Министар Петар Ђокић казао је на митинг дошао и „као грађанин и као припадник Војске
РС, политичар и функционер РС”.

  

Протестни скуп у Бањалуци протекао је без инцидената, а обезбеђивале су га јаке
полицијске снаге које су биле распоређене око свих ентитетских институција и
дипломатских представништава.

  

(Политика)
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