Удружење породица киднапованих и несталих лица
на Косову и Метохији

11.02.2014.
САСТАНАК РАДНЕ ГРУПЕ БЕОГРАДА И ПРИШТИНЕ ЗА ЛИЦА КОЈА СЕ
ВОДЕ КАО НЕСТАЛА У ВЕЗИ СА ДОГАЂАЈИМА НА КОСОВУ И
МЕТОХИЈИ У ОРГАНИЗАЦИЈИ МЕЂУНАРОДНОГ КОМИТЕТА ЦРВЕНОГ
КРСТА
На дневном реду је после поздрава председавајуће Лине Милнер било
обраћање два представника породица, Хакија Касумија и Верице Томановић,
председника комисије Пренка Ђетаја и Вељка Одаловића као и господина
Пајазита Нушија.
Представници Еулекса нису дошли и нису дали извештај о Н.Н. посмртним
остацима несталих.
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РАДНА ГРУПА БЕОГРАД – ПРИШТИНА

Поштована господо,
Уз захвалност МКЦК који је омогућио овај сусрет представника удружења
породица киднапованих, несталих и убијених и свих релевантних институција
које се баве нашом проблематиком поздрављам све присутне који су данас са
нама.
Од 1998. до данас траје наша борба за истином о судбинама наших најмилијих.
Наша обавеза је да истрајемо на исцрпљујућем и болном путу трагања за
нашом децом, браћом, очевима, мајкама...
Снагу за овај тежак пут до истине црпимо у неизмерној нади да ћемо их
пронаћи уз вашу помоћ, помоћ институција које имају мандат да раде у складу
са Женевском Конвенцијом о људским правима, са II допунским протоколом,
Хашком декларацијом, Резолуцијом о присилном затварању, у складу са
важећом Резолуцијом СБ УН 1244 од 10. јуна 1999. године која је гарантовала
безбедност свим грађанима на Косову и Метохији.
Закони домаћег и међународног законодавства гарантују права породица на
истину. На Косову и Метохији се они не примењују у потпуности већ
селективно, субјективно, према дискреционим проценама и вољи појединаца и
организација. Са правног аспекта то је недопустиво, окретањем главе у страну,
дугогодишњим ћутањем и нечињењем, чудном одмереношћу и непоштовањем
споразума и протокола, резолуција и конвенција када се ради о српским и
неалбанским жртвама не може се доћи до истине.
Наша садашњост је сурова а будућност неизвесна у процесу сазнавања истине о
нашим најмилијима.
Надамо се да Европа неће прихватити оне који јој долазе преко неексхумираних
масовних и појединачких гробница зараслих у коров са НН крстовима или без
икаквих ознака, да неће дозволити понављање злочина над истим жртвама
измештањем гробница, кријући њихове посмртне остатке и на крају да неће
дозволити да починиоци злочина не буду изведени пред лице правде без
обзира на њихову верску и етничку припадност.
Да је КФОР испунио преузету обавезу „одржавања безбедоносног окружење за
све грађане Космета„ /Резолуција 1244 СБ УН/ не би нестао и био киднапован
толики број Срба и неалбанаца након њиховог доласка нити би настао егзодус
преко 230 хиљада људи. И УНМИК преузете обавезе није испунио „да до краја
2002. године истражи све неиспитане гробнице на Космету и преузме
ексхумације свих неидентификованих посмртних остатака у циљу
идентификације и враћања тела члановима породице“.
Наши апели за помоћ упућени су генералима КФОР-а, цивилним
администраторима, канцеларији УНМИК-а у Београду, МКЦК, ОЕБС-у,
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амбасадама земаља укљученим у мисијама на Космету. Где су људи из 144
логора регистрованих на Космету а по речима представника УНМИК-а 25.
новембра 2003. године. Нажалост одговоре никада нисмо добили.
Децембра 2010. године Савет Европе је усвојио Извештај спец. известиоца гдина Дика Мартија о нехуманом третману људи и нелегалној трговини људским
органима. Чак и као оптужбе шокантно је узнемирујуће читати о убиствима
Срба и неалбанаца који су отети а затим мучени на најсуровији начин.
Наше породице су усмерене ка хуманитарном аспекту овог проблема иако је
чињеница да и политички процеси у региону имају велики утицај.
Решавање судбина наших најближих је индикатор друштва и спремности да се
поштују људска права и успоставе највиши стандарди њихове заштите.
Свесни смо да информације које се спорадично појаве у медијима датирају из
времена киднаповања, убистава и указују на ваше познавање истина током свих
ових протеклих година.
Данас породице очекују од представника Комисија Приштине и Београда да
чују најновије информације о резултатима рада а такође и ЕУЛЕКС-овог
истражног тима.
Породице очекују истину.

Председник Удружења породица
киднапованих и несталих лица на
Косову и Метохији
Верица Томановић
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