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Наслов текста могао би да наведе на закључак да је овде реч о новом регионалном
огранку РТВ "Пинк", али, без бриге, вест која је послужила као повод за причу
друштвено је кориснија од било чега што приказује медијска империја Жељка
Митровића. Вест гласи: холандско удружење за одбрану хомосексуалаца "Пинк арми"
најавило је да ће покренути судски поступак против пензионисаног америчког генерала
Џона Шихана, јер је он окривио хомосексуалце из холандске војске за "масакр у
Сребреници".

  

Шихан је прошле недеље, обраћајући се Одбору америчког Сената за оружане снаге,
рекао да су му холандски официри пренели како је присуство хомосекуалаца у њиховој
армији допринело неуспеху холандског батаљона да заштити безбедносну зону УН у јулу
1995. године. (Бивши генерал војске САД ово је изјавио као аргумент због којег се
противи измени закона који обавезује америчке хомосексуалце да не откривају своје
сексуалне склоности.) Како преноси агенција "Бета“, али и многобројни медији у нашем
региону, а посебно они из Босне и Херцеговине, "Пинк арми" реаговао је почетком
текуће недеље, претњом да ће тужити Шихана:

  

- Тражићемо пред судом да Џон Шихан повуче оно што је рекао и то јавно каже на
конференцији за медије. Он је нанео велику штету својим лажима – изјавио је Петер
Шоутен, председник удружења "Пинк арми", које сада чека одлуку седморице
хомосексуалаца из холандске војске, који су "повређени овим изјавама", да одобре
покретање судског поступка.

  

Друштвена корист информације о љутњи холандских хомосексуалаца вишеструко добија
на значају у данима када Скупштина Србије усваја декларацију о Сребреници. Реакција
"Пинк армија", наиме, још један је пример тога како са "случајем Сребреница" – у
митолошким размерама у каквим се представља светској јавности већ безмало 15 година
– нико не жели да има било какву везу. Од јула 1995. наовамо, кривицу за наводно
убиство осам хиљада муслиманских цивила упорно одбијају све војне, политичке и
друштвене структуре које су тада биле присутне на подручју Сребренице. Осим Србије.
Која, руку на срце, тамо и није била непосредно присутна, али је Дејтонским споразумом
ипак преузела одговорност за Републику Српску, чија је војска оптужена да је починила
"геноцид". Стога, Србија јесте директно укључена у све оно што се догодило на подручју
Сребренице, али, за разлику од армије БиХ, званичног Сарајева, међународних
мировних снага и западних центара моћи, не показује било какав отпор овом наметању и
преузимању кривице.
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Напротив, док остали учесници сребреничких дешавања као ђаво од крста беже од било
какве одговорности – ево, сада су и холандски хомосексуалци нашли за сходно да прете
судским поступком зато што их је неко индиректно окривио – Србија се никада није
бранила од монструозних оптужби на свој и рачун Републике Српске. Иако те оптужбе
нису поткрепљене ни доказима, ни сведочењима, ни логиком. Пуну деценију и по ову
нацију терете за злочин који је, по свој прилици, био далеко мањег обима него што нас
уверавају европски и амерички "пријатељи", али званична Србија све време преплашено
и понизно ћути, упорно избегавајући да натера неког од оних који је оптужују да се јавно
извини због својих лажи. Уместо тога, званични Београд сада је спреман да се он
извињава. Јер, декларација која ће ускоро бити донета представља ништа друго до
извињење због "највећег злочина у Европи после Другог светског рата".

  

Џон Шихан оптужио је хомосексуалце у холандској војсци да су, практично речено,
исказали недовољно мушкости и чврстине у одсудним тренуцима. Шта ли би онда
амерички генерал мислио о посланицима Скупштине Србије који ће следеће недеље
гласати за декларацију о Сребреници?
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