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Govor potpredsjednika Hrvatskoga sabora i izaslanika predsjednika 

Hrvatskoga sabora akademika Željka Reinera na obilježavanju 26. 

godišnjice genocida u Srebrenici 

2. srpnja 2021., dvorana Josipa Šokčevića, 10.00 sati 

Poštovana izaslanice Predsjednika Republike, gospođo Mulić, 

poštovani izaslaniče predsjednika hrvatske Vlade, ministre Malenica, 

poštovani zastupnici Hrvatskoga sabora,  

poštovani gosti, 

dragi prijatelji, 

čast mi je i zadovoljstvo da vas mogu pozdraviti u ime predsjednika Hrvatskoga 

sabora g. Gordana Jandrokovića, svih zastupnica i zastupnika i u svoje osobno 

ime. Posebno pozdravljam organizatore današnje komemoracije: predstavnike 

Sabora bošnjačkih asocijacija Hrvatske i saborsku zastupnicu gospođu Erminu 

Lekaj Prljaskaj. 

Okupili smo se danas ovdje kako bismo sačuvali sjećanje i izrazili pijetet i 

duboko poštovanje žrtvama genocida u Srebrenici i njihovim obiteljima. Već 26. 

godinu zaredom sjećanje na Srebrenicu otvara stare rane majkama, suprugama, 

sestrama i obiteljima ubijenih muškaraca i dječaka. Ti dječaci danas su mogli 

biti ponosni očevi svojoj djeci. Ubijeni muškarci uživali bi u svojim 

umirovljeničkim danima uz svoje najdraže. Tko si je smio uzeti za pravo nekoga 

lišiti tih životnih radosti? Tko je imao toliko izopačenosti u sebi da umjesto 

Svevišnjeg odluči ugasiti ljudske živote koji nisu ni po čemu bili manje vrijedni 

od njegovog? Odgovor na žalost znamo... Borile su se za taj odgovor i pravdu 

srebreničke majke desetljećima. Pravdu su dočekale prije nekoliko tjedana, ali 

zadovoljštinu, mir i spokoj nažalost neće osjetiti nikada.  

Potvrđivanjem doživotnog zatvora zločincu Ratku Mladiću okončan je proces za 

najteže zločine počinjene na tlu Europe nakon Drugog svjetskog rata. I Hrvatska 

je pozdravila tu dugo očekivanu presudu i smatramo je primjerenom. Međutim, 

ne smatramo primjerenim nepravomoćne kazne koje su presuđene Jovici 

Stanišiću i Franku Simatoviću i nadamo se da će Žalbeno vijeće preinačiti tu 

presudu i daleko ih oštrije kazniti. Nezadovoljni smo i time što u ovim sudskim 

postupcima nisu osuđeni najviši dužnosnici Republike Srbije koji su sudjelovali  
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u udruženom zločinačkom poduhvatu, a koji je doveo do najtežih kršenja 

međunarodnog humanitarnog prava, do osmišljenih i organiziranih zločina koji 

su počinjeni. Ne možemo biti zadovoljni što mnogi zločinci i njihovi poticatelji i 

danas mirno žive, a njihovih žrtava nema već više od četvrt stoljeća. Također, ne 

možemo biti zadovoljni što Mladić nije optužen i osuđen za brojna zlodjela 

počinjena tijekom agresije na Hrvatsku, gdje je započeo svoj krvavi pohod 

nastavivši ga u Bosni i Hercegovini. 

Danas odajemo počast za 8.372 muškarca, dječaka i civila ubijenih u 

srebreničkoj tragediji. U sjećanju na ovaj genocid moramo se prisjetiti i svih 

ostalih tragedija i žrtava velikosrpske agresije u Hrvatskoj i u Bosni i 

Hercegovini. Žrtve agresije na Hrvatsku i na Bosnu i Hercegovinu, kao i svaki 

zločin i rat, moraju ostati u našem kolektivnom sjećanju kao trajan podsjetnik na 

bestijalnost, surovost, nečovječnost pojedinaca, ali i cijelih skupina neljudi.  

I kršćanstvo i islam uče nas praštati. Međutim oprost zahtijeva prethodno 

priznanje zločina i kajanje i to je jedini uvjet praštanja. U Novom zavjetu stoji 

da je Ivan Krstitelj onima koje je krstio govorio da moraju svojim djelima 

pokazati da je njihovo kajanje stvarno uvjetujući oproštenje grijeha kajanjem 

(Luka 3:3, Matej 3:6, Marko 1:4, ). U Kur’anu stoji „I molite Allaha da vam 

oprosti, jer Allah prašta i milostiv je“. (Kur’an, 73:20). 

Gospođe i gospodo, 

tragedija u Srebrenici je bila i ostala poraz čitavog čovječanstva, poraz 

ljudskosti, opomena da zlo u svakom trenutku može nadvladati. Hrvatska s 

neizmjernim pijetetom duboko suosjeća sa svima koji su ovim genocidom 

pogođeni, čija bol i dalje traje, čije su rane u srcu i dalje otvorene, koji to nikada 

ne mogu zaboraviti.  

Čvrsto vjerujem u pomirenje i u novi početak ali temeljen na istini, prihvaćanju 

vlastite odgovornosti, kajanju za zločine i suosjećanju za patnju i bol svog 

susjeda i sugrađanina. U Srebrenici je čovječanstvo naučilo jednu od svojih 

najbolnijih lekcija i iako će sjećanje na tragediju vječno tinjati u svakom domu, 

u svakoj ulici, ne zaboravimo da nas budućnost poziva da i dalje živimo 

zajedno, rame uz rame, u lijepim trenucima i u trenucima tuge. Svima u Bosni i 

Hercegovini, ali i nama u Hrvatskoj te u svim susjednim zemljama želim 
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budućnost svjetla i mira, no ništa ne smije izbrisati iz sjećanja ovaj strašan 

zločin i druge zločine srbočetničke agresije, a sve pale žrtve bit će zauvijek u 

našim molitvama.  

Hvala. 


