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Савез српских удружења Севернобачког округа Суботица у наредна четири дана пригодним
програмом обележиће 21. годину од војно - полицијске акције "Олуја" током које и након
које је страдао и протеран велики број Срба.
Програм обележавања 21. годишњице "Олује"

Савез српских удружења Севернобачког округа Суботица поводом 21. годишњице војно полицијске акције "Олуја" пригодним програмом обележава ову тужну годишњицу када је
велики број Срба напустио своја вековна огњишта. У склопу обележавања сећања на
страдале у "Олуји" циљ је пригодним програмом присетити се ових за српску популацију у
Хрватској врло тешких дана.
Након “Олује”, у Суботици је по речима Комесара за избеглице и миграције Стојана
Ивошевића уточиште пронашло око 5.000 грађана с простора некадашње Републике Српске
Крајине, док је током ратова 90-их у Суботицу дошло око 12.000 људи.
4. августа 1995. године почела је акција хрватске војске под називом „Олуја“, током које је
убијено и нестало око две хиљаде Срба, док је 250.000 протерано са својих огњишта.
Како се наводи у саопштењу Организационог одбора за обележавање Дана сећања на
страдање и прогон Срба, та акција представља највеће етничко чишћење после Другог

светског рата јер никада у историји Европе за тако кратко време (4–7. август 1995. године)
није протеран тако велики број људи.
Програм обележавања почиње данас (понедељак) у 18 часова у Вестибилу Градске куће
отварањем изложбе слика посвећене страдању Срба у Крајини, док ће се од 19 часова
одржати трибину посвећеној страдању Срба у Хрватској.
У уторак од 19 часова у Дечјем позоришту одржаће се промоција филма о страдању Срба у
Крајини. Наредног дана (среда) од 18 часова у Дечјем позоришту биће одржана промоција
књиге историчара др Миљана Мицића посвећена страдању Срба у Првом светском рату уз
музичку пратњу групе "Звуци с камена".
Последњег дана, у четвртак 4. августа, са почетком у 9 часова у Цркви Вазнесења Господњег
одржаће се помен жртвама страдалим у "Олуји".
У петак у 12 часова ће се огласити црквена звона на православним храмовима на територији
целе Србије, као и једноличан звук сирена за општу опасност, а пет минута касније и
испрекидани завијајући звук сирена за престанак опште опасности.
Обележавање овог тужног сећања и велике трагедије за српски народ организује Савез
српских удружења СБ округа уз подршку локалне самоуправе.

