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понедељак, 03 август 2020 18:06

 Роберт Паулетић, кандидат на листи Домовинског покрета у десетој изборној јединици,
на Фејсбуку је коментарисао обележавање Олује.

  Наслов његове објаве је "Вреди ли једна српска жртва заиста хиљаду хрватских?",
преноси хрватски портал "Индекс".   

"Већ деценијама је исто, хрватски медији (под контролом оних који не воле Хрватску)
стварају лажни утисак да је овде био грађански рат, агресор се не именује, а ако је ико
чинио злочине, ко би их други чинио него - Хрвати? Ми смо ваљда и сами себе напали,
веројатно зато што смо непоправљиви, дивљи фашисти?", пише Паулетић.

  

"У мејнстрим медијима се већ деценијама папагајски наводе случајеви с непрестано
истим жртвама: наравно, жртвама с агресорске, српске стране. Имам утисак као да
један убијени са стране нападача на Хрватску добија исти медијски простор као хиљаду
наших цивилних жртава из Вуковара, Шкабрње, одасвуд!

  

Ми Хрвати смо допустили да нас након ратне победе медијски окупирају. Зато већина
Хрвата и гласа за ону политичку опцију, наводну десницу, која у власт неретко
инкорпорира отворене или прикривене мрзитеље Хрватске", пише Паулетић.
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Паулетић пише даље како ових дана сведочимо медијском специјалном рату.
Коментарисао је говор Ање Шимпраге и објаву Бориса Милошевића. Реч је о заступници
СДСС-а и о потпредседнику владе из редова споменуте странке који су ових дана
описали како је изгледала Олуја из њихове перспективе.

  

"Ових дана доживљавамо врхунац тога приступа медијског специјалног рата: огроман
простор на телевизији и у новинама, нимало случајно, са својим "људским причама"
добијају они који су сад и службено део власти: девојчица из српске колоне избеглица, и
потпредседник Владе којем је у Олуји убијена бака. Тако се агресорској страни даје
људски печат, побуђује саучешће, отупљује оштрица агресорске крице, а успут на нашу
славну Олују баца тамно светло. А где су приче о нашим жртвама, о нашој мртвој деци, о
нашим покланим цивилима? О томе није згодно причати, због међународне јавности?",
пита се он.

  

У својој објави даље критикује и присуство спрских представника у власти, и додаје да
им српски представници "деле лекције".

  

Хрватице и Хрвати, наше жртве, више него икад досад, немо траже да не буду
заборављене, да их не пребришу из сећања они који су нас медијски и политички
окупирали, па нам сад седе у државној власти и још нам и лекције деле", написао је
Паулетић.

  

Подсетимо, Срби су најбројнија национална мањина у Хрватској, и према попису из 2011.
године чине 4,54 процената од укупног становништва Хрватске. Пре 1991. године чинили
су преко 12 посто.

  

(Агенције)
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