
Зоран Милановић: Постоје геноциди и геноциди, онај у Сребреници и Јасеновцу није исти. Оптужбе за геноцид у Јасеновцу имају своју меру, коју многи прелазе говорећи о милиону убијених
понедељак, 06 децембар 2021 21:00

 Председник Хрватске Зоран Милановић изјавио је да геноцид у Сребреници и
Јасеновцу није исти, јер су у усташком логору у Јасеновцу током Другог светског рата
Јевреји и Срби системски убијани током неколико година.

  Он је у изјави новинарима у Комижи на острву Вису поновио недавну изјаву да постоје
различите врсте геноцида, рекавши да „Сребреница није исто што и холокауст, није исто
што и Јасеновац“.   

Упитан сматра ли да је у Сребреници почињен геноцид, Милановић је одговорио
потврдно.

  

  

„Ја кажем да јесте, али онда за неке теже злочине морамо измислити друго име“, додао
је хрватски председник.

  

Он је рекао да је увек говорио да је у Сребреници почињен геноцид, али да „види да има
посла с људима који су ужасно агресивни и желе да одређују сваку реч како ћеш
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изговорити“.

  

Оценио је да није рекао ништа злонамерно или погрешно.

  

„Постоје геноциди и геноциди, жртве и жртве“, поновио је Милановић.

  

„Поштујем туђу жртву, али није све исто. Ако све буде геноцид, мораћемо да нађемо
друго име за оно што су нацисти и немачка машинерија направили Јеврејима у Другом
светском рату, то је холокауст, али и то је геноцид. Није свака жртва иста, то је
релативизовање“, рекао је хрватски председник.

  

Он је оценио да Хрвати имају деликатан, осетљив став према оптужбама за геноцид и да
оптужбе за геноцид у Јасеновцу имају своју меру, коју „многи прелазе, говорећи о
милиону убијених“.

  

„Многи су са српске стране градили каријеру на томе. Ми Хрвати смо мало осетљиви на
то“, указао је Милановић.

  

Он је додао да „господа из Сарајева, то није службено Сарајево, то је Башчаршија,
покушавају од свог народа да направе жртву већу него што јесте“.

  

„Управо они лицитирају мртвима, ја то никада не радим“, истакао је хрватски
председник.

  

Председник Хрватске је упитао је ли и Вуковар геноцид, рекавши да Хрватска не говори
да јесте, јер „има неку меру“.

  

„Али, Вуковар је у два месеца системски уништаван. Град и људи. Мета су били Хрвати и
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нешто Срба што је остало с Хрватима у подрумима. И на крају још Овчара, има ли ту
елемената за разговор о геноциду“, запитао је Милановић.

  

Оцену хрватског председника о различитим врстама геноцида и да Сребреница није
исто што и холокауст раније су осудили члан Председништва БиХ Шефик Џаферовић и
председник Већа бошњачке националне мањине у Хрватској Армин Хоџић.

  

Упитан о критикама из Сарајева, Милановић је одговорио да „званично Сарајево не
постоји“, иако би он волео да постоји, већ „само једна од три стране која говори оно што
друге две стране не подржавају“.

  

Поводом Хоџићеве оцене да је изјавом о Сребреници прешао преко цивилзацијске
линије, Милановић је одговорио да за Хоџића никад није чуо и да „није довољно звати се
Хаџић или Хоџић да би могао да говориш у име бошњачке заједнице у Хрватској“.

  

Он је оценио да су то „прилике да етнобизнисмени дођу до изражаја“, а у том контексту
је поменуо и председника Српског народног већа Милорада Пуповца, рекавши да он
„није прави представник Срба, већ етнобизнисмен који се уклопио у постојећи законски
оквир“.

  

„Истовремено слушамо правог представника Срба у БиХ, какав год да је, Додика, некоме
лош, некоме није, који каже да мени верује. Етнобизнисмена ми је доста, мој политички
пут није етнички, већ пре свега борба за истину и правду“, навео је Милановић.

  

(Бета)
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