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Хрватска странка права (ХСП) најавила је данас да ће 18. септембра одржати протестни
скуп у Вуковару уколико председник Србије Борис Тадић одлучи да посети овај град, уз
оцену да би он искористио ту посету за умањивање одговорности Србије за рат.

  

Како је пренела агенција Хина, председник ХСП Данијел Срб изнео је на данашњој
конференцији за новинаре да се противи доласку председника Србије у Вуковар, јер би,
како је рекао, Тадић "искористио посету за релативизацију и умањивање одговорности
Србије за рат и настале жртве".

  

Тадић би, такође, искористио посету и за поделу одговорности између Хрватске и
Србије, што је потпуно неприхватљиво, тврди Срб.

  

"Не треба нико да ме позове у Вуковар, наравно да ћу доћи у Вуковар, и мислим да је
председник Јосиповић својом политичком филозофијом допринео решењу тог проблема
обилазећи сва места страдања", рекао је тада Тадић, додавши да ће у договору с
Јосиповићем одабрати прави тренутак за тај гест.

  

Сам Јосиповић је тада истакао да није важно када ће се посета догодити, али да
претпоставља да ће бити релативно скоро.

  

Неки од Јосиповићевих саговорника у Београду били су мишљења да та посета треба да
се догоди између 18. и 20. новембра, када су 1991. године окончане борбе у Вуковару.

  

Председник ХСП се противи и могућности оснивања заједнице већа општина са српском
већином у Хрватској. Према његовом мишљењу, оснивање заједнице већа општина услов
је који поставља Самостална демократска српска странка (СДСС), како би гласала за
буџет, иако је то опасност за Хрватску и "стварање заметка САО Крајине", преноси
Хина.
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 Из редова СДСС је и потпредседник Владе Хрватске Слободан Узелац.

  

  

Срб је позвао је Владу да препозна проблем који ће настати из такве одлуке, оценивши
да ће се у том случају практично поништити победа Хрватске војске и бранитеља у
Домовинском рату.

  

Уставним законом о правима националних мањина предвиђено је посебно право
реципроцитета у запошљавању у правосуђу и полицији по националном кључу, указао је
он, додајући да је запошљавање на темељу етничке припадности неприхватљиво.

  

Ту је, уз остало, и програм доделе станова особама које су напустиле Хрватску
деведесетих година, као и могућност откупа станова по повољним условима.

  

(Блиц)
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