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                                                     С  А  О  П  Ш  Т  Е  Њ  Е 

Према  саопштењу Полицијске  управе  у  Зрењанину,  коју  преносе  медији,  догађај  када  су 
непознати починиоци са 12 надгробних споменика на Евангелистичком словачком гробљу у 
Арадцу украли слова у периоду између 29. и 31. августа 2012. године је «чисто криминалног 
карактера и не треба га описивати као националистички или повезивати са вандализмом» те 
да полиција «спроводи интензивну истрагу о овом немилом догађају».

У вези овог саопштења желимо да истакнемо да, према нашем становишту, у ситуацији када 
су починиоци неког дела и даље непознати и када истрага није завршена јер се «спроводи 
интензивна истрага  о овом немилом догађају»,  погрешно је  унапред искључити  било коју 
могућност везану за мотиве  напада. Наиме, све док починиоци овог дела не буду откривени, 
односно истрага не буде у потпуности завршена, све дотле се налазимо у области индиција и 
претпоставки, а само на основу индиција и претпоставки не може се дати суд о карактеру 
неког догађаја.

Ми смо против  тога  да  се  у  случајевима  када  су  жртве  напада  припадници  националних 
мањина у старту искључи било која могућност везана за мотиве напада, а нарочито да је то 
учињено  из  националистичких  побуда,  јер  то  не  доприноси  јачању  поверења  припадника 
националних  мањина  у  институције  државе.  Такође  се  противимо  свим  покушајима 
заташкавања  и  поједностављивања  напада  на  припаднике  националних  мањина, 
представљању тих напада као нешто што је безазлено, као дечији несташлук и томе слично, 
јер то не доприноси повећању јавне безбедности.

Из свих тих разлога, најоштрије осуђујући скрнављење Евангелистичког словачког гробља у 
Арадцу и указујући  на неопходност откривања и примереног кажњавања починилаца овог 
кривичног дела, очекујемо да ће надлежни органи спровести ваљану истрагу о овом догађају, 
да ће потпуно, истинито и до краја утврдити све релевантне чињенице везане за овај догађај, 
не  искључујући  унапред  ни  једну  могућност  у  вези  мотива  напада,  те  да  ће  након  тога 
обавестити јавност о резултатима и налазима истраге.
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