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                                           С  А  О  П  Ш  Т  Е  Њ  Е

Заменик  Заштитника грађана за  заштиту права националних  мањина најоштрије 
осуђује инцидент који се догодио 3. марта 2012. године у једном локалу брзе хране 
у Зрењанину,  када су два младића српске  националности претукла два студента 
мађарске националности само зато што су ови разговарали на мађарском језику.

Наиме, према наводима медија, полиција у Зрењанину је привела Бојана С. (23) и 
Марка  С.  (22)  због  сумње  да  су  починили  кривично  дело  ширења  националне, 
расне и верске мржње и против њих поднела кривичну пријаву, а након што их је 
истражни судија саслушао њима је одређен притвор.

У  полицијском  саопштењу  нису  наведена  имена  жртава  напада  нити  њихова 
националност, а према сазнањима «Мађар со»-а ради се о студентима А.Ђ. (23) из 
Кикинде и А.А. (24) из Скореновца.

Нападнути А.А. рекао је за «Мађар со» да је са пријатељем у локалу разговарао на 
мађарском језику и да је њиховом столу пришао један од нападача којег никада 
раније срео и који их је опоменуо да «не говоре на мађарском, јер га нервира».

«Одговорили смо да имамо право да говоримо на мађарском језику и на то је почео 
да нас удара, а одмах му се придружио и његов пријатељ који није рекао ништа, 
само је ударао, а ми смо се бранили како смо умели. У локалу су били присутни и 
други али су сви побегли на улицу.  Очигледно су обавестили полицију и она је 
брзо стигла на лице места. Нападачи су до тада већ побегли, али су запослени у 
локалу  прихватили  да  сведоче,  а  и  сигурносне  камере  су  забележиле  случај  и 
очигледно су захваљујући томе нападачи ухваћени», рекао је А.А.



Он је додао да је средњу школу завршио у Зрењанину и да га за осам година нико 
није опоменуо када је говорио на свом матерњем језику.

Подсећамо да је, према сазнањима овог органа,  ово други напад на припаднике 
националних мањина који се од почетка ове године догодио на територији града 
Зрењанина.

Поздрављамо чињеницу да су, у овом случају, органи МУП брзо идентификовали и 
привели починиоце овог кривичног  дела,  али очекујемо од органа правосуђа  да 
починиоци овог кривичног дела буду примерено кажњени.

Нико  не  би  олако  смео  прећи  преко  чињенице  да  се  све  ово  догађа  у 
вишенационалној  средини  која  је  дуго  била  препознатљива  управо  по  култури 
дијалога, толеранцији и одсуству мржње других и другачијих, те да управо због 
тога представља крајње забрињавајући развој догађаја да неко, у таквој средини, 
буде нападнут само зато што говори другим језиком.
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