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САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ

НЕМА ПРАВДЕ ЗА СРПСКЕ ЖРТВЕ
Пресуда Суда Босне и Херцеговине којом је ратни злочинац Насер Орић ослобођен
оптужби за злочине које је починио у Подрињу 1992 – 1995. године потврђује да овај Суд
постоји само да би осудио оптужене Србе и ослободио оптужене Бошњаке.
Чланове Удружења „Завет отаџбини“ ова пресуда није изненадила јер им је познат став
објављен у часопису „Нови вокс“ да је „добар Србин жив и послушан или мртав непослушан
Србин“, а непослушни Срби су сви они који су се супрoставили остварењима поставки у
„Исламској декларацији“ Алије Изетбеговића.
Према овом Суду није злочин убијати Србе, вадити им очи, клати их, палити њихове
домове, силовати жене...
Никакви сведоци ових злочина нису довољни да се осуди онај који је то лично чинио и
који је предводио злочинце, наследнике оних који су то чинили у Првом и Другом светском
рату. За српске жртве „не знају“ се имена злочинаца. Правда пред овим Судом не постоји или
су и њој извадили очи као што су то чинили Србима у и око Сребренице.
И ова пресуда показује каква би судбина Срба била у унитарној Босни и Херцеговини у
којој би правду делили Бошњаци као што то чине у овом Суду. Нема бољег даказа да је
неопходно сачувати Републику Српску као једини гарант опстанка српског народа.
Убеђени смо да је сигнал за овакве поступке добијен од тзв. Међународне заједнице, од
оних који су разбили СФР Југославију, подржавали Армију Босне и Херцеговине у борби
против српског народа и допринели злочинима почињеним над њим, па и онда када је
Сребреница проглашена демилитаризованом зоном, из које су снаге Насера Орића упадале у
села под контролом Војске Републике Српске, чинећи злочине над цивилним становништвом,
убијајући старце, жене, децу... После почињених злочина злочинци су се повлачили под
заштиту снага које су биле дужне да Сребреница буде демилитаризована зона, а која то никада
није била.
Удружење „Завет отаџбини“ је у више наврата наглашавало да се рат против српског
народа наставља, овог пута другим средствима, међу којима су драконске казне за оптужене
Србе и ослобађајуће пресуде за злочинце какав је Насер Орић.
Удружење „Завет отаџбини“ апелује да политичари из српског народа прекину са
међусобним борбама за власт, не бирајући средства. Треба учинити све да српско јединство не
буде нарушено. Само јединствени можемо опстати, не делећи са међусобно, јер и за Бошњаке
су сви Бошњаци, без обзира где живели. Исти је случај са Хрватима и Албанцима. Не постоје
Срби Крајишници, Срби Босанци, Срби Херцеговци, Срби Војвођани, Срби Шумадинци, Срби
са Косова и Метохије, поготово не Срби избеглице, Срби у расејању. Будимо и ми само Срби ма
где живели.

Удружење „Завет отаџбини“ инсистира да Суд у Београду убрза поступак против Насера
Орића, али и других злочинаца који су починили злочине над српским народом.

У Београду, 9. октобра 2017.
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