
Жељко Комшић: Пре одлуке да додели Нобелову награду Хандкеу, Краљевска шведска академија наука је требала да посети Сребреницу
среда, 16 октобар 2019 15:06

 Председавајући Председништва БиХ Жељко Комшић позвао је Краљевску шведску
академију наука, поводом одлуке да додели Нобелову награду за књижевност Петеру
Хандкеу, да пре додељивања награде посети Сребреницу и друге градове у БиХ у
којима су ванлитерарни узори Петера Хандкеа починили геноцид и злочине против
човечности.

  

Комшић позивс Академију да након разговора са жртвама геноцида и жртвама других
стравичних злочина, преиспита своју одлуку, преноси клиx.ба. Комшић је, како је
написао, у име грађана Босне и Херцеговине и у своје лично име, пренео изразе дубоког
разочарења и негодовања у вези с одлуком Комитета за књижевност Краљевске
шведске академије наука да Нобелову награду за књижевност додели Петеру Хандкеу.

  

Он је додао да је Комитет приликом додељивања награде морао имати у виду целокупан
друштвени ангажман Петера Хандкеа, а који надилази сферу аутономије књижевности и
литературе уопште и као такав морао узети у обзир приликом додељивања награде.

  

Босанскохерцеговачкој и светској јавности Петер Хандке није познат само као
књижевник, већ и као негатор геноцида у Сребреници и злочина против човечности који
су се догодили током агресије на Босну и Херцеговину. Хандке се и у ратном и у
постратном периоду посебно истицао у глорификацији ратних злочина и пресуђених

 1 / 2



Жељко Комшић: Пре одлуке да додели Нобелову награду Хандкеу, Краљевска шведска академија наука је требала да посети Сребреницу
среда, 16 октобар 2019 15:06

ратних злочинаца, злочинаца које је осудио Међународни суд у Хагу (ИЦТY)“, пише
Комшић у писму Краљевској шведској академији наука.

  

Комшић упозорава да се доделом награде Петеру Хандкеу Комитет излаже ризику да
сваки наредни кандидат за добијање ове престижне награде убудуће одбије да прими
награду, а како не би био сврстан раме уз раме с глорификатором злочина геноцида.

  

Ванлитерарне ‘вредности’ које пропагира Хандке у супротности с племенитим
вредностима, моралним начелима и хуманистичким постулатима које је заступао Алфред
Нобел, упозорио је он.

  

Комшић је упозорио да Комитет на себе преузима моралну одговорност да буде означен
као Комитет који је допринео глорификацији геноцида у Босни и Херцеговини.

  

Позивам вас да пре додељивања награде посетите Сребреницу и друге градове у Босни
и Херцеговини у којима су ванлитерарни узори Петера Хандкеа починили геноцид и
злочине против човечности и након разговора са жртвама геноцида и жртвама других
стравичних злочина, преиспитате своју одлуку“, написао је Комшић.

  

(Фонет)
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