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Највиши представници Хрватске изјавили су вечерас да је војно-полицијска акција
"Олуја" била легална и легитимна акција у којој је Хрватска ослободила своју окупирану
територију, реагујући тако на изјаву председника Србије Бориса Тадића, који је казао да
је "Олуја" злочин који се никад не сме заборавити.

  

"Акција 'Олуја' легална је и легитимна акција у којој је Хрватска ослободила свој
окупирани териториј. Браниоци, учесници 'Олује', заслужују наше признање и
поштовање. Управо зато, с поносом и поштовањем сећамо се те акције. Наравно да се не
слажем с тезом да је злочин карактеристика Олује", изјавио је хрватски председник Иво
Јосиповић.

  

Он је нагласио да је најважнија карактеристика "Олује" њен ослободилачки карактер,
као и то да је она зауставила тешка страдања Хрватске.

  

"Хрватска је била изложена разарањима, убиствима, отимању културног и другог блага,
али се залаже за отклањање свих посљедица рата и кажњавање злочина који су се у
њему догодили. Решавање отворених питања које имамо са Србијом од интереса је и за
Хрватску, и за Србију", рекао је Јосиповић.

  

Премијерка Јадранка Косор је, такође, рекла да је "Олуја" била праведна,
ослободилачка акција.

  

"Осуђујемо било какав покушај ревизије историјске истине о ослободилачкој акцији
'Олуја', која је била једна од акција којом је ослобођен хрватски териториј, али и акција у
којој је побеђена политика Слободана Милошевића. У име будућности, време је да се сви
ослободе наслеђа Слободана Милошевића. Том акцијом коначно је војно побеђена
великосрпска Милошевићева политика, па би било добро да тога коначно постану
свесни и у Србији", изјавила је Косорова након полагања венаца на загребачком гробљу
Мирогој поводом 15. годишњице "Олује" .
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"Хрватска је била брутално нападнута, а из Србије су кретали тенкови који су рушили
хрватске градове и убијали хрватске браниоце и цивиле. То је историјска чињеница и ми
у Хрватској нећемо дозволити да се историјске чињенице ревидирају о било чему, а
посебно о оваквим акцијама које су значиле коначно ослобађање Хрватске", изјавила је
Косорова. Она је додала да је "Олуја" донела безбедност и за друге крајеве као што на
пример бихаћки крај.

  

На питање о тражењу хашког тужилаштва којим се предлажу казне од 17 до 27 година
за хрватске генерале Анту Готовину, Младена Маркача и Ивана Чермака којим се суди
за ратне злочине за време и након "Олује", рекла је да се у судске процесе не може
уплитати јер је премијерка, али да је уверена да ће се "ствари расплести како сви
очекују".
  Она је казала да је Хрватска влада "за искључиво окретање према будућности, уз
подршку суседима на европском путу", али да би се то остварило "нужно је поштовати
историјске истине које се морају уважити и због будућности и добрих односа".

  

"У име правде и будућности, Хрватска очекује да коначно и Ратко Младић стане пред
лице правде", рекла је Косорова.

  

На Тадићеву изјаву реаговало је и Министарству спољних послова Хрватске, које је
оценило да је та изјава неприхватљива и неистинита, пише "Вечерњи лист", позивајући
се на кругове блиске том министарству и најављује за сутра службено саопштење.
  "Олуја је легитимна ослободилачка акција", истичу у том министарству и додају да се
"на тај начин поништава све позитивно што је у последњих неколико месеци постигнуто
између две државе".

  

(Танјуг)
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