
СРС: На Ђурђевдан, 6. маја, у центру Хртковаца биће одржан велики народни митинг на ком ће говорити Војислав Шешељ
среда, 18 април 2018 17:07

Српска радикална странка (СРС) најавила је данас да ће 6. маја одржати митинг у
Хртковцима, месту у Војводини у коме је председник СРС-а Војислава Шешеља пре 26
година, према правоснажној пресуди суда у Хагу, починио ратни злочин.

  

  

"На Ђурђевдан, 6. маја у 11 часова Српска радикална странка одржаће велики народни
митинг у центру Хртковаца. На митингу ће говорити председник српских радикала др
Војислав Шешељ. Видимо се", написала је на свом твитер налогу функционерка и
посланица СРС Вјерица Радета.

  

Међународни суд у Хагу 11. априла је правоснажно осудио Шешеља на 10 година
затвора због подстрекавања прогона Хрвата у селу Хртковци у Војводини 1992. године.

  

Апелационо веће судског Механизма закључило је да је Шешељ говором, који је у том
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селу одржао 6. маја 1992, подстакао прогон, депортацију и присилно премештање
Хрвата из Хртковаца. По правоснажној пресуди, Шешељ је тим говором и "починио"
прогон над Хрватима "кршењем права на безбедност".

  
  

Браћо Срби и сестре Српкиње, На Ђурђевдан, 6. маја  у 11  часова Српска радикална
странка одржаће велики народни митинг у центру Хртковаца.
  На митингу ће говорити председник српских радикала др Војислав Шешељ.
  Видимо се!!!

  — Вјерица Радета (@VjericaR) April 18, 2018    

У пресуди се наводи да је Шешељ у говору рекао да "у Хртковцима нема места
Хрватима", да је "убеђен да ће се Срби из Хртковаца...убрзо отарасити преосталих
Хрвата", да "ћемо Хрвате отерати до границе српских земаља, а одатле могу пешке да
наставе, ако пре тога не оду сами" и да Хрвати "немају где да се врате".

  

Окупљена маса је те Шешељеве речи пропратила узвицима "Хрвати у Хрватску" и "Ово је
Србија", а после Шешељевог говора, по правоснажној пресуди, "многи Хрвати и други
несрби напустили су Хртковце у окружењу присиле, злостављања и узнемиравања".

  

(Агенције)

  

Видети још:

  

СРС: Војислав Шешељ газио хрватску заставу, па потом псовао и вређао
делегацију Сабора која је у посети Скупштини Србије

  

Због инцидента Војислава Шешеља у Скупштини Србије, хрватска делегација
прекинула посету Србији
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