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Излагање председника Удружења породица киднапованих и несталих лица ,
Верице Томановић

Округли сто:,,Нестали нас гледају”
Тема:
,,Актуелно стање процеса тражења несталих лица на Косову и Метохији“
Уважени представници домаћих и међународних институција и организација,
поштоване породице, цењени медији, најлепше вас молим да минутом ћутања
одамо пошту свим жртвама на Косову и Метохији.
Нека им је вечна слава и хвала.
Закорачили смо у нови век под тешким теретом бескрајних личних трагедија,
несрећних судбина, заустављених живота, жртава без каменог обележја, без места
за свеће и молитве. А свеће палимо свуда, у храмовима, гробљима, без наших
гробова, тако стварамо кошмарно сазвежђе сећања и бола.
Иако данас у располученој свакодневници многи ветрови дувају да их угасе,
породице киднапованих и несталих лица заједно са Комисијом за нестала лица
Владе Републике Србије, Владиним и међународним организацијама и
институцијама помажу да их сачувамо од заборава.
На данашњем скупу са темом:,,Актуелно стање процеса тражења несталих лица на
Косову и Метохији”, осврнућемо се на неприхватљиве уцене и екстремне ставове
оних који нису спремни за истински дијалог Београда и Приштине и успорењу рада у
потрази за киднапованим и несталим лицима Срба и осталих.
Максималистички захтеви албанске стране и нерешавање судбина несталих лица на
Косову и Метохији, не доприносе проналажењу трајног и свеобухватног, свим
актерима подједнако прихватљивог решења. Отезавајућу околност представља и
упорно албанско неспровођење већ постигнутих договора, планова за заједнички
рад на ексхумацијама и идентификацијама несталих Срба и осталих на КиМ.
Политизација нашег нерешеног дводеценијског проблема је нови злочин.
Искрена жеља да се у име заједничке будућности убрза процес и нађе решење од
стране домаћих институција и међународних организација, мора бити брз,
спроводив и одржив.
Преузете обавезе представника Радне групе за нестала лица Београда и Приштине,
уз посредовање МКЦК се морају поштовати и реализовати.
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Зашто је дошло до застоја ако је ово хуманитарно питање?
Инсистирамо на међународне посреднике да уваже наше захтеве.
У току протекле године одржали смо тематске округле столове са темом ,,Породице
имају право на истину и правду”.
Нажалост, истине нема, правде такође.
Окупили смо се данас да бисмо чули разлоге изостанака резултата и процена
тражења несталих лица на КиМ.
Очекивали смо новости о напретку постигнутом на проналажењу и провери локација
на којима се налазе нестала лица, да би размотрили постојеће и потенцијалне
оквире за решавање овог проблема и могућим и очекиваним доприносима учесника
свих институција у процесу.
Сматрамо неопходним убрзање овог процеса, уз апсолутно поштовање релевантних
конвенција не ограничавајући се искључиво на Женевску конвенцију и додатне
протоколе већ и на Међународну конвенцију о градђанским и политичким правима,
Конвенцију против мучења, Конвенцију о правима детета, Европску Конвенцију о
правима и фундаменталним слободама и Резолуцију о присилном затварању.
Такође очекујемо убрзани рад на доношењу Закона који ће у пуној мери штитити сва
грађанска , културна, економска и друштвена права породица несталих.
Овом приликом указујемо велико незадовољство на изостанак рада у потрази за
људима и земним остацима.
 Процес ископавања, ексхумација и идентификација несталих лица на Косову и
Метохији је заустављен због политизације проблема од стране прдставника
привремених институција у Приштини.
 Више од годину дана, шефу Радне групе за нестала лица београдске
делегације и председнику Комисије за нестала лица господину Вељку
Одаловићу забрањен је улазак на простору Косова и Метохије од
представника привремених институција у Приштини, што додатно оспорава
процес тражења наших сродника.
 Нема портаге за новим локалитетима гробница
 Све познате гробнице нису ексхумиране
 Наводи о запаљеним телима нису истражени и јавно објављени
 Погрешне идентификације морају бити потврђене путем консултативног
процеса форензичких стручњака.
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 Зашто није обезбеђен међународни мониторинг да би се обезбедио
транспарентан процес прегледа локалитета у Македонији и Албанији на
којима се можда налазе земни остаци лица несталих пре, у току, и после рата
на Косову и Метохији, после потписане Резолуције 1244 СБУН која је морала
бити гарант сигурности и безбедности свих грађана на КиМ.
 Докле се стигло са истрагама о трговини органима киднапованих Срба и
осталих? То питање је и даље табу тема посебно усвојени Извештај
специјалног известиоца Савета Европе господина Дика Мартија.
 Да ли данас можемо чути резултате провера архива међународних мисија од
стране Међународног Комитета Црвеног Крста. Очекујемо да је до данас
доста урађено па зато и инсистирамо да после 23 године упорног трагања
чујемо њихова сазнања.
Обраћамо се свима вама, посебно судовима и Тужилаштвима да интензивирају
напоре везане за истраге и кредибилна кривична гоњења у свим случајевима ратних
злочина и кршења људских права.
Инсистирамо на елиминисању свих препрека које заустављају процес ексхумације и
идентификације несталих лица.
МКЦК и ИЦМП као посредници и носиоци одређених мандата имају своје податке
које третирају као веома поверљиве и нису доступне широј јавности.
Сматрамо да породице имају право на истину и оне морају сазнати за судбину свог
несталог члана ма каква она била.
Хвала.

