Mednarodni inštitut za bližnjevzhodne in balkanske študije (IFIMES) iz Ljubljane,
Slovenija, ob sprejetju resolucije o Srebrenici, ki jo je danes 15. januarja 2009 sprejel
Evropski parlament (EP) na plenarnem zasedanju v Strasbourgu, izdaja naslednje
sporočilo za javnost.
SPOROČILO ZA JAVNOST

EVROPSKI PARLAMENT SPREJEL RESOLUCIJO O
SREBRENICI
Danes 15. januarja 2009 je Evropski parlament (EP) na letošnjem prvem plenarnem
zasedanju v Strasbourgu sprejel resolucijo o Srebrenici, s katero EP poziva države
članice EU pa tudi države Zahodnega Balkana, da obeležijo 11. julij kot dan
spomina na genocid v Srebrenici. V resoluciji, ki so jo skupaj vložile vse
politične skupine v EP, je posebej poudarjeno, da se je potrebno spomniti in
primerno pokloniti vsem žrtvam zločinov, ki so bili storjeni v času vojne na Balkanu.
Resolucija je bila sprejeta točno tri mesece potem, ko je v Bruslju delegacija
„Združenja mater Srebrenice in Žepa“ podpredsednici Evropskega parlamenta
Diani Wallis iz politične skupine Liberalcev in Demokratov za Evropo (ALDE),
izročila predlog resolucije o Srebrenici v prisotnosti slovenskega poslanca v EP
Jelka Kacina (LDS/ALDE). Diana Wallis se je lansko leto skupaj s slovenskim
poslancem Evropskega parlamenta Jelkom Kacinom udeležila spominske slovesnosti
v Potočarih (Srebrenica). Predaje predloga resolucije v EP se je udeležil tudi vrhovni
poglavar muslimanov v Bosni in Hercegovini reisu-l-ulema dr. Mustafa Cerić.
V obrazložitvi predloga resolucije je slovenski poslanec v EP Jelko Kacin med drugim
povedal: »Srebrenica pa je tudi prikrivanje pobojev ter uničevanje množičnih grobišč.
Srebrenico moramo vgraditi v naš skupni zgodovinski spomin in v temelje širitve EU
na območje zahodnega Balkana. Ne smemo pristajati na diskriminatorne in
izključujoče stereotipe o posameznih narodih, boriti se moramo proti kolektivni
krivdi. Odgovorni za genocid v Srebrenici morajo v Haag, na sodišče, v zapor, mi pa
moramo skupaj pomagati graditi in omogočati evropsko prihodnost za Srebrenico, za
tamkajšnje ljudi in celotno Bosno in Hercegovino. Rad bi se zahvalil konferenci
predsednikov, ki je enoglasno podprla predlog, da mlade Bošnjake in Srbe iz
Srebrenice skupaj, vsako leto, povabimo v EP, da bi izven Srebrenice, brez pritiskov
in stresov domačega okolja razmišljali, načrtovali in gradili skupno in lepšo
prihodnost za Srebrenico in celotno BiH. Ta Resolucija ni namenjena preteklosti.
Čeprav govori tudi o mrtvih je namenjena živim in njihovi boljši bodočnosti.
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Mednarodni inštitut IFIMES pozdravlja sprejetje resolucije in upa, da se bodo tudi
države zahodnega Balkana odzvale in obeležile 11. julij kot dan žalovanja in spomina
na storjeni genocid v Srebrenici. Matere Srebrenice, ki so v vojni izgubile svoje
najbližje, se zavedajo, da prihodnost zahodnega Balkana ni mogoča brez
resnice, pravičnosti in sprave. Želijo si stabilno in varno regijo za vse generacije,
ki prihajajo, z upanjem, da se takšni zločini ne bi nikoli več zgodili.
Mednarodni inštitut IFIMES opozarja, da domači politiki v Bosni in Hercegovini in
na zahodnem Balkanu ne smejo zlorabiti sprejetje resolucije o Srebrenici za
pridobivanje političnih točk temveč izkoristiti to priložnost kot korak naprej k še
kako potrebni spravi na zahodnem Balkanu.
Kot je zapisano v sprejeti resoluciji, se je genocid v Srebrenici zgodil v mesecu juliju
1995, ko so srbske sile pod poveljstvom generala Ratka Mladića, ki je bil pod
neposrednim vplivom takratnega predsednika Republike Srbske Radovana
Karadžića, ubile čez 8.000 bosanskih muslimanov (Bošnjakov) predvsem moških in
fantov in deportirale skoraj 25.000 žensk, otrok in starejših. Tako je bil storjen
največji vojni zločin v Evropi po koncu druge svetovne vojne.
Evropski parlament je edina institucija EU, ki neposredno predstavlja državljane
držav članic, zato je še toliko bolj pomembno, da je to resolucijo sprejel ob podpori
vseh poslanskih skupin, kar daje tudi poseben pečat pravkar končanemu letu
medkulturnega dialoga.
Ljubljana, 15. januar 2009
Mednarodni inštitut za bližnjevzhodne in
balkanske študije (IFIMES) - Ljubljana
Direktor:
Bakhtyar Aljaf
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