DZ se je z minuto molka poklonil žrtvam genocida v Srebrenici
Ljubljana, 9. julija
Državni zbor se je danes na začetku redne julijske seje z minuto molka poklonil več kot 8000
bošnjaškim žrtvam genocida v Srebrenici julija 1995. V nagovoru ob 20. obletnici genocida je
predsednik DZ Milan Brglez izpostavil, da ostaja Srebrenica velik madež, v imenu DZ pa je izrazil
sočutje in solidarnost.
"Srebrenica ostaja velik črn madež naših generacij - madež, ki nas nazorno opozarja na prelomljene
obljube ob koncu druge svetovne vojne ter na najhujše napake in pomanjkljivosti politično ohromele,
a vendarle ne nemočne mednarodne skupnosti," je dejal.
Spomnil je, da Evropski parlament danes sprejema že tretjo resolucijo o genocidu v Srebrenici in
dodal, da se "temu izrazu sočutja in solidarnosti pridružuje v imenu državnega zbora".
"Genocid ne predstavlja neposrednega napada le na njegove žrtve, temveč na vsakega izmed nas;
zanemariti in ubiti človečnost v nekom, pomeni zanikati obstoj temeljev naše civilizacije," je dejal.
Vsak nagrobni kamen v spominskem centru v Potočarih, kjer je doslej pokopanih 6241 od skupno
evidentiranih 8372 žrtev genocida, "zato predstavlja ne le spomin na tragično preminule, marveč tudi
na poraz človeštva v odnosu do zavezanosti k temeljem naše skupne širše moralne skupnosti", je
dejal.
Poslance je spomnil, da je v državni zbor danes prispel Potujoči cvet Srebrenice, ki s svojo
navzočnostjo "med nas prinaša bridko, a upanje vzbujajoče sporočilo".
Na eni strani nas namreč spominja in opominja na več kot 8000 nedolžnih življenj bošnjaških moških
in dečkov, ki so bila pred 20 leti nasilno končana v brutalnem in skrbno načrtovanem genocidu, ki
danes predstavlja najhujšo morijo na evropskih tleh po koncu druge svetovne vojne. Spominja nas
tudi na to, da smo se po grozotah holokavsta ter univerzalno sprejeti konvenciji o preprečevanju in
kaznovanju zločina genocida naučili premalo.
"Danes skrbimo za to, da krikov srebreniške groze nikoli ne pozabimo ter da jih tišina nikoli ne
prekrije," je še dejal ter poslance povabil, da v knjigo vtisov ob Potujočem cvetu Srebrenice zapišejo
svoje misli.
Potujoči cvet je danes v DZ prispel v okviru projekta 8372 živih spominov, ki ga ob 20. obletnici
genocida v Srebrenici izvajata zavoda Averroes in Pogreb ni tabu, pridružil pa se jima je tudi Zavod
Krog iz Kopra.
Brglez je danes sprejel tudi predstavnike organizatorjev projekta. Ela Porić iz zavoda Averroes je v
kratkem nagovoru spomnila, da Potujoči cvet Srebrenice med gostovanjem v različnih ustanovah po
Sloveniji že od marca vabi ljudi, da v knjigo vtisov zabeležijo sporočilo preživelim po vojni v Bosni in
Hercegovini. S tem, da ga gosti tudi državni zbor, pa pošilja "veliko sporočilo, ki je tudi sporočilo
našega projekta, da se kaj takega nikoli več ne ponovi", je dejala. Brglezu je pripela naprsni cvet
Srebrenice, ta pa je nato v knjigo vtisov zapisal: "Spomin na nedolžne žrtve je opomin, solidarnost z
njimi pa upanje".

Cvet Srebrenice - beli cvet z enajstimi belimi cvetnimi listi in zelenim krožcem - je simbol genocida v
Srebrenici, hkrati pa simbol miru, ljubezni in želje, da se kaj takega nikoli več ne ponovi. Priponke in
omenjeni potujoči cvet, ki je največji doslej izdelani cvet, ročno izdelujejo članice društva Gračaniško
Keranje, v katerem je združeno okoli 200 žensk, mater in sester žrtev genocida.

