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Председник Српског народног вијећа (СНВ) и посланик у Сабору Милорад Пуповац
изјавио је данас, на 15. годишњицу хрватске војно-полицијске акције „Олуја”, да се
залаже за „разговор у коме би Срби и Хрвати заједнички дошли до сазнања која би
омогућила одговоре на питања шта се дешавало од 1991. до 1995. године у Хрватској и
другим подручјима”.

  

„Разговара се о повратку, избеглицама, суђењима за ратне злочине, о ревитализацији
повратничких средина, односно како се носити с последицама рата и страдања, али се
не разговара о ономе што је довело до егзодуса и ратним политикама које су то
омогућиле”, рекао је Пуповац после читања изјаве сећања на „Олују”, на свечаној
седници СНВ у Загребу.

  

Пуповац је изразио наду да ће однос који се у задње време развио на релацији
Загреб-Београд бити праћен и потезима владе двеју земаља јер би то довело до тога да
се сва питања и проблеми лакше расправљају и решавају.

  

Поновивши залагања Срба „за Хрватску у којој нико неће бити заобилажен ни повређен
и у којој ће бити места за свакога”, Пуповац је рекао да у задњих 15 година нама таквих
искустава.

  

„У Хрватској се ни након 15 година не води рачуна о томе да су Срби у Хрватској
заобилажени и повређени, већ се ради на продукцији митова и присилних истина о
којима се не сме расправљати. Тако се неће доћи до помирења и до услова у којима ће
сви бити равноправни”, рекао је Пуповац.

  

Пуповац је напоменуо да се „Олуја' у Хрватској слави као војна победа и успех хрватске
владе, а истовремено је то и узрок егзодуса размера који није забележен у европској
историји након Другог светског рата и који Срби у Хрватској не осећају само данас већ и
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у будућности”.

  

Најавивши да ће СНВ заједно с општином Кистање организовати изградњу споменика
жртвама у селу Вариводе који ће бити откривен 29. септембра, на дан масакра деветоро
стараца у том селу 1995. године, Пуповац је рекао да Вариводе нису највеће стратиште
Срба у „Олуји”, али да су „свакако пример да се под ослобођењем подразумевају палеж,
пљачка и убијање”.

  

„Коме су сметале празне куће које су опљачкане и спаљене”, упитао је Пуповац.

  

(Политика)
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