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 ЗАГРЕБ - Борис Милошевић, потпредседник хрватске владе из Самосталне
демократске српске странке (СДС С) каже да очекује подршку Србије, али да та
подршка треба да буде у складу са прописима Хрватске и међународним правом.

  

Он је то рекао за Глас Славоније, а на питање - шта би уопште њега као неког ко је
рођен у Хрватској и у њој живи на било који начин, чак и идентитетски, повезивало са
Србијом снажније од евентуалне емоционалне везе према делу породице који можда
живи тамо, те "не мисли ли да је став како су хрватски Срби требали или још требају
неку врсту заштите из Београда оно што чини неуралгичну тачку односа с хрватским
народом".

  

"На Србију гледам као на земљу која је суседна и која је матична држава Срба, а која с
Хрватском има заједничку историју, која није само бременита, како се данас често
искључиво проматра. Опривредним, културним, спортским, породичним и другим везама
да не говорим. Данас можда нема Србина у Хрватској који нема бар неког из шире
родбине у Србији", каже Милошевић и додаје:
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"Од Србије очекујем подршку у остваривању наших права и развијању пројеката који су
од интереса за заједницу и иду према очувању идентитета заједнице. Било каква
подршка Србије треба да буде у складу с унутрашњим прописима РХ и међународним
правом. То је легитимно и не би смело бити спорно".

  

Он подсећа да и Хрватска има уставну обавезу да води бригу о Хрватима у
иностранству, а додаје да је Србији и Хрватској, како верује, циљ добросуседска
политика и заједничка европска будућност и ствари треба гледати у том контексту.

  

Његова странка је, истиче, увек водила самосталну политику, водећи се пре свега
интересима српске заједнице у Хрватској, али никад не занемарујући и ширу слику, да
хрватско друштво буде друштво мира и дијалога, а да односи Хрватске и Србије буду у
што већој мери добросуседски.

  

Милошевић каже да реакције, уз низ негативних, на његов одлазак у Книн и даље трају,
али сматра, у овом тренутку, да није погрешио.

  

Говор премијера Андреја Пленковића у Книну за њега је, каже, био "лековит".

  

"Оно што посебно сматрам важним јесте што је истакао да Срби не доживљавају Олују
на исти начин као и хрватски народ и исказао разумевање за то без осуде. Сматрам све
то битним за Србе у Хрватској с обзиром на то да у досадашњем државном службеном
наративу није било места за причу деце Олује, деце из колоне, а то су данас одрасли
људи, грађани Хрватске. Сад се чује и уважава и њихово искуство", тврди Милошевић.

  

(Танјуг)
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