
Забрињавајућа тишина када је у питању насиље према Србима на КиМ

Пише: Сергеј Дојчиновић
четвртак, 15 април 2021 05:45

  

Три Албанца претуку клинца Србина у Грачаници док шета са девојком и сестром. Нико
апсолутно ништа не говори. Где су све организације, цивилни сектор, где су политичари
на КиМ да позову на одговорност? Замислите да је неко у сред Београда не дај боже
претукао клинца Албанца.

  

Ја сам стварно шокиран сваки пут овим дуплим стандардом. Имам осећај да се насиље
над Србима не третира на исти начин као насиље над Албанцима. Изузетно је
забрињавајућа тишина и скептичност сваки пут када чујемо и видимо насиље над
Србима на КиМ.

  

Оне сцене са Албанцем и пекаром у Борчи не треба никада да се понове. Тај случај се
вукао по медијима месец дана, цео регион о томе причао. Овог клинца 3 човека претуку,
једва у неким локалним медијима можемо о томе да чујемо, а камоли неко да у његово
име протестује у Приштини.

  

Због чега пекара у Борчи добија месец дана посвећености у свим медијима региона и
једно 10 емисија, државну дебату, плус још се окупило пола цивилног сектора на
сликању, а када претуку клинца 50м од своје куће у Грачаници мук. Јел има на Косову
неких организација да нешто кажу?
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  Желимо да неко коначно обезбеди и гарантује безбедност Србима на КиМ. Потпуно јесрамотно да у 2021. долази ауто у Грачаницу да би без разлога претукли клинца Србинакоји шета са девојком. То просто мора да престане и Срби не смеју да се третирају каограђани другог реда на КиМ.  Јел то превише? Јел то тешко? Зар је толико тешко обезбедити сигурност Србима којижеле мирно да живе као мањина и деле живот са Албанцима. Срби у 2021. не правеапсолутно никакве проблеме, никакве провокације, само желе на миру да живе. Јел тотолико тешко?  Београд и Република Србија морају много одлучнији да буду у приступу и представљањуовог проблема међународној заједници. Просто морају да се недвосмислено заложе запостојање безбедности и очувања људских права Срба на КиМ, и то није тема запреговоре, то је основ.    Tri Albanca pretuku klinca Srbina u Gračanici dok šeta sa devojkom i sestrom. Niko apsolutnoništa ne govori. Gde su sve organizacije, civilni sektor, gde su političari na KiM da pozovu naodgovornost? Zamislite da je neko u sred Beograda ne daj bože pretukao klinca Albanca.  — Sergej Dojcinovic (@sergdojc) April 14, 2021    Само желимо исти стандард и иста права за сваког грађанина на КиМ, био он Србин илиАлбанац или нешто треће. Ово што тренутно видимо је дупли стандард институција идупли однос јавности и медија. Желимо исти стандард и исти интензитет покрића овихпроблема. Само то за почетак.  Апсолутно сам за паузирање сваког дијалога са Приштином докле год се не престане санападима на Србе на КиМ. Не можемо да преговарамо ни о чему ако не постоји основнабезбедност српске мањине на КиМ и када сваког месеца гледамо различито насиље.   Видети још:  КиМ: Тројица Албанаца претукла српског младића у Грачаници
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https://twitter.com/sergdojc/status/1382367721816526853?ref_src=twsrc%5Etfw
http://www.nspm.rs/hronika/kim-trojica-albanaca-pretukla-srpskog-mladica-u-gracanici.html

