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ОДРЖАНА ПРВА СЕДНИЦА ПРОШИРЕНОГ САСТАВА УПРАВНОГ
ОДБОРА
КООРДИНАЦИЈЕ
СРПСКИХ
УДРУЖЕЊА
ПОРОДИЦА
НЕСТАЛИХ, УБИЈЕНИХ И ПОГИНУЛИХ ЛИЦА СА ПРОСТОРА БИВШЕ
ЈУГОСЛАВИЈЕ
Конференција за новинаре координације српских удружења
УСКРАЋЕНО ПРАВО НА ИСТИНУ
У склопу обележавања дана несталих одржана је конференција за медије коју је
организовала Координација српских удружења породица несталих са простора
бивше Југославије. Отварајући конференцију председница Координације
српских удружења Наташа Шћепановић је рекла да је једно од најбитинијих
права човека, право на истину ускраћено већини унесрећених породица
несталих. Дуже од две деценије не зна се судбина присилно одведених људи са
простора бивше Југославије. И управо толико траје борба за новим сазнањима
шта је са унесрећеним људима. И даље ћемо упорно постављати и понављати
питања и неуморно трагати и за истином и за правдом, јер немамо права да
одустанемо. To je наш дуг и људска обавеза према нивино страдалима-рекла је
Наташа Шћепановић.
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Ту њену констатацију потврдио је и председник владине Комисије за нестале
Вељко Одаловић речима да су у обавези да уз пуно одговорности кажемо шта
смо до сада урадили, али и да укажемо на понашање осталих који имају пуну
одговорност за разрешење судбине несталих, али и последица које са собом
носе. На данашњи дан говоримо о свим несталима, без икакве различитости.
Ово је дан, рекао је Одаловић, свих оних чији су животи бесмислом и
нечовештвом заустављени. Он је изнео да је дошло до позитивног помака у
извештају "Амнести интернешенела" припремљеног за сед-ницу Савета
безбедности где је на објективан начин изнето како су се кршила људска права
Срба на Космету, улогом УНМИК-а у тим рад-њама, као и о бројним
пропустима међународ-них мисија да заштите српски народ, спрече злочине и
кад су се већ десили, да их истраже и процесуирају кривце.

Председник Управног одбора Координације српских удружења Драган Пјевач
упутио је апел свим владама у региону да се коначно посвете решавању питања
несталих. Највећи проблем што Хрватска јавност нестала лица српске
националности доживљава као при-паднике непријатељске војске, а ради се о
убогим цивилима над којима је извршен злочин.
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