
Зоран Милановић: Сребреница није исто што и Холокауст и Јасеновац - то је тежак злочин, с елементима геноцида; Шефик Џаферовић: Изјаве Милановића о Сребреници су испод нивоа озбиљног државничког понашања
петак, 03 децембар 2021 20:11

Члан Председништва БиХ Шефик Џаферовић оценио је да су изјаве председника
Хрватске Зорана Милановића о геноциду у Сребреници испод нивоа озбиљног
државничког понашања.

  

  

„Срамотним и недопустивим коментарима о геноциду у Сребреници, којима се покушава
минимизирати овај злочин, Милановић евидентно жели, на неки начин, ублажити
оправдане осуде и презир европске, босанскохерцеговачке и хрватске јавности упућене
странци Милорада Додика (СНСД) и ХДЗ БиХ, пошто су покушали оспорити закон о
забрани негирања геноцида и ратних злочина“, казао је Џаферовић, а преносе медији у
БиХ.

  

Говорећи о односу према рату у БиХ, он је казао да је његов став јасан и да говори само
оно што је утврђено пресудама Међународног суда правде и Хашког трибунала.
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„Мислим да председници и државници треба тако да наступају, па и сам господин
Милановић. Имајући у виду функције које обављамо, ми требамо градити поверење и
боље односе међу државама, а не спуштати се испод допустивог нивоа и стално
тражити повод за кавгу“, оценио је Џаферовић.

  

Бошњачки члан Председноштва још је подсетио Милановића на поруку коју је послао
приликом 25. годишњице геноцида у Сребреници, а која га, како је истакао, обавезује и
као човека и као државника.

  

„Добри односи између Хрватске и БиХ су јако важни, како за ове државе, тако и за цели
регион. Позивам председника Хрватске на решавање отворених питања с БиХ, у складу
с међународним правом, и на релаксацију укупних односа“, навео је Џаферовић.

  

Такав приступ ће, додао је, помоћи и решавању унутрашњих односа у БиХ.

  

„Сребреница није исто што и холокауст и Јасеновац“

  

Милановић је данас, упитан да појасни јучерашње изјаве о геноциду у Сребреници, када
је, како се наводи, лицитирао бројевима убијених и правном класификацијом, рекао је да
се у чуо са лидером ХДЗ БиХ Драганом Човићем, који га је „мало брифовао“.

  

„Неки људи све време говоре да је Хрватска била агресор и да су (Фрањо) Туђман и
(Гојко) Шушак били исти као (Радован) Караџић и (Ратко) Младић. Ја сам рекао да
Сребреница није исто што и холокауст и Јасеновац. То је тежак злочин с елементима
геноцида, то је рекао и суд, али ниједан суд не може бити свето писмо“, рекао је
Милановић.

  

Додао је да „неким људима или нељудима“ то није добро легло.
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„Пет хиљада или осам хиљада људи или 80.000 људи није исто. Није исто догађа ли се у
гасним коморама или се догађа с мачетама. Не знам коме би таква моја изјава могла
шкодити. У ономе што сам рекао нема ништа погрешно и злонамерно. Напротив,
добронамерно је“, додао је Милановић.

  

(Бета)
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