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№ 03-21 од 19.03 2021 г

Предмет: подршка усвајању Резолуције о усташком геноциду Независне државе Хрватске над
Србима, Јеврејима и Ромима (1941-1945) и проглашењу Дана геноцида над Србима у 20. веку

Ове, 2021 године се навршава 80 година од успостављања Јасеновца, најбруталнијег и
најозлоглашенијег логора смрти у којем је извршен усташки геноцид НДХ над српским наРОДом 1941 1945 године, и 80 година од „ усташког коначног решења“ који је започет 28 априла 1941.масакром
Срба и Јевреја у Гудовцу код Бјеловара.
Једино су у усташкој НДХ постојали специјализовани логори за децу, при чему је само у Јасеновцу,
једном од најбруталнијих и најозлоглашенијих од укупно осам логора смрти у Другом светском рату,
где је утврђено чак 57 метода ликвидације, на мучки начин одузет живот 19.432 деце од укупно 71 560
убијене деце у НДХ.
На жалост, 80 година, геноцид над геноцидима, који је учињен над српским народом у НДХ, а посебно
у Јасеновцу, чека правду и осуду. Усвајањем Резолуције и проглашењем Дана геноцида над Србима би
била одата почаст свим жртвама, али би тиме дали отпор ревизионистичким оптужбама да су Срби
„злочиначки и геноцидан“ народ,јер наша деца и будућа поколења не заслужују да носе „крст
геноцидног народа“ , јер је над Србима, само у 20. веку три пута извршен геноцид.
Ми, представници Срба са свих континената, окупљени у Покрету „РОД“, дајемо безусловну
подршку иницијативи још увек живих деце логораша Јасеновца који у својој деветој деценији
живота поднеше иницијативу као њени носиоци, чувају сећање на усташки геноцид НДХ над
нашим наРОДом и апелујемо да Скупштина Републике Србије једногласно, консензусом свих
посланика, чланова својих посланичких клубова „РЕЗОЛУЦИЈУ О УСТАШКОМ ГЕНОЦИДУ
НЕЗАВИСНЕ ДРЖАВЕ ХРВАТСКЕ НАД СРБИМА, ЈЕВРЕЈИМА И РОМИМА“ (1941-1945) и
прогласе ДАН ГЕНОЦИДА НАД СРБИМА У 20. ВЕКУ.
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