
 

                                                ПОЗИВ ЗА МЕДИЈЕ 

 

 У организацији Удружења породица косметских 

страдалника и сарадњи са Ресурсним центром за нестала 

лица у Приштини, поводом Међународног дана несталих, у 

београдском Медијацентру ће у четвртак – 27. августа, бити 

одржана заједничка конференција за новинаре 

представника српских и албанских породица лица несталих 

на Косову и Метохији. Конференција под називом: 

„НЕСТАЛИ НЕ СМЕЈУ ОСТАТИ БРОЈ – ОНИ ИМАЈУ ИМЕНА“, 

почеће симболично у пет до у 12 часова. Истим поводом, под 

истим називом и са истим учесницима, конференција за 

новинаре је у Приштини одржана 25. августа.  

 

                                

                       ИНСТИТУЦИЈЕ ПАЛЕ НА ИСПИТУ ХУМАНОСТИ 

 

 Двадесетједну годину након завршетка оружаних сукоба на Косову и 

Метохији (Косову), на интегрисаној листи несталих се још увек налазе имена  

1643 особе чија судбина није разрешена. Нити се зна да ли су живи, нити им се 

гробови знају. У лабораторијама за ДНК анализу, уместо њихових имена, стоји 

број и шифра. А свако од њих је био нечији син, отац, брат, мајка, сестра... Ми, 

чланови њихових породица, за протекле две деценије, све смо сузе исплакали. 

Али се нисмо уморили трагајући за истином о нашим најрођенијима, борећи се 

за правду и истину. Јер, ми на заборав немамо право. Немамо ни бојазан да 

кажемо ко је крив што је листа несталих готово „залеђена“, што је све мање 

ексхумација и идентификација, а наша агонија и даље траје. 

Институције, и међународне и домаће, затајиле су. Пале су на испиту хуманости. 

Сматрамо да је Европска унија најодговорнија што се питање киднапованих и 



несталих лица, свих претходних година, није нашло за преговарачким столом 

Београда и Приштине у Бриселу. Одавно је требало сви они да схвате да је 

питање несталих не само за нас, њихове породице најважније питање. Сасвим је 

сигурно да без разрешења судбине и последњег лица киднапованог или 

несталог на Косову и Метохији (Косову), нема напретка. Нема помирења ни 

мира у региону, а сви званичници истичу да им је то најважније. 

Зато са пуним правом тражимо: Договорите се и урадите оно што је давно 

требало урадити. Отворите архиве, размените информације,  пронађите све 

нестале. 

Вратите достојанство свим невиним жртвама и њиховим породицама!  

 

УЧЕСНИЦИ КОНФЕРЕНЦИЈЕ: 

1. Bajram Qerkinaj  

2. Sanije Haziri  

3.  Gjyla Haziri 

4. Наташа Шћепановић 

5. Маринко Ђурић 

6. Гордана Ђикановић 

 

НАПОМЕНА: Преводиоци ће бити ту за вас ако током трајаља или након 

конференције за новинаре, будете тражили изјаву неког од учесника са Косова 

и Метохије 

 

Срдачан поздрав, Гордана Ђикановић   064 6857338 


