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Декларација о Сребреници Скупштине Србије је најмањи је могући корак који је могао
бити учињен, али она ствари не именује правим именом и неће постићи циљ, нити ће се
схватити као право извињење, сматра Дорис Пак.

  

„Жене и ћерке убијених у Сребреници овакву Резолуцију не могу да прихвате као право
извињење“, изјавила је за Дојче веле известилац Европског парламента за БиХ Дорис
Пак, оцењујући да Декларација о Сребреници, „није на прави начин осудила нити
именовала злочин који се у Сребреници догодио“. Дорис Пак сматра да и народ у Србији
заслужује „бољу резолуцију“ како би схватили шта се у Сребреници догодило.

  

„Ова Резолуција није постигла свој циљ, између осталог, и због тога што је она требало
да покаже српском народу да је оно што је урађено од стране Милошевића и Младића,
урађено у њихово име. Није то урадио српски народ, али је урађено у име српског
народа. Да је Резолуција била стриктна и именовала ствари правим именом – геноцид, и
да је речено: ’то је урађено у наше име’, онда би она резултирала стварањем јасне слике
у Србији шта се заиста догодило у прошлости“, изавила је Дорис Пак.

  

Специјални известилац Европског парламента за БиХ  сматра да је таква Декларација
усвојена због чињенице да је Влада Србије у коалицији, како је рекла Дорис Пак „са
Милошевићевом партијом“, али и због чињенице да се опозиција и много људи у Србије
„противе да се ствари назову правим именом“.

  

Декларација о Сребреници је, према речима Дорис Пак, најмањи могући корак који је
могао бити учињен. Она сматра да се још од изручења Милошевића Хагу, у Србији ништа
конкретно није рекло о прошлости. Са друге стране Европска унија, према њеном
мишљењу, нестрпљиво очекује и најмање напретке у региону, тако да је, каже Дорис
Пак, „и оваква резолуција боља него да је нема“.

  

Реагујући на полемике које су се у Србији водиле поводом идеје да се у истој
Декларацији осуде и злочини почињени над српским становништвом, Дорис Пак сматра
да не би требало „мешати ствари“, као и да је потребна „јасна декларација о томе шта је
урађено од стране Срба“.
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„Ако желе, нека усвоје и другу Резолуцију о другим стварима“, рекла је тим поводом
Дорис Пак за Дојче Веле и додала: да „геноцид у Сребреници јесте чињеница и не може
се мешати ни са чим другим. Иако постоје и друге ствари које су се дешавале у
прошлости, геноцид се мора назвати својим именом, јер никада нећете заиста веровати у
извињење ако је урађено на овакав начин.“

  

Специјални известилац Европског парламента Дорис Пак, закључује да би требало
направити „велике кораке“ како би свима било јасно шта се догодило у прошлости, јер је,
према њеним речима, то предуслов да се регион окрене будућности.
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