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Комитет правника за људска права (YUCOM) се ангажује на унапређењу идеја и 

праксе поштовања људских и грађанских права и слобода, ширењу знања о њима, 
пружању правне помоћи онима чија су права угрожена. Биљана Ковачевић-Вучо, 
председница YUCOM-а, је у својим многобројним изјавама показала да права и слободе 
имају сви народи осим Срба. 

 
У августу 2005. године, Ковачевић-Вучо за БКТВ каже да би у затвор као 

саучеснике ставила све који не признају чињеницу да је у Сребреници убијено 8000 
Муслимана. Саучесници су и они који би уместо 8000 рекли 7999 убијених, да не 
говоримо о већини која не искључује могућност да реалан број може бити три пута 
мањи. Наравно, у свој овој причи госпођи Ковачевић-Вучо не пада на памет да помене 
српске жртве у Братунцу. Али, битно је упозорити да противправна пресуда Насеру 
Орићу не сме бити искоришћена као разлог за избегавање сарадње Београда са Хагом. 
Стога она поздравља хапшење Радована Караџића, оцењујући то као нову прилику да 
се Србија приближи Европској Унији. 

 
Дотична је својевремено говорила да ће Босна и Херцеговина добити спор по 

тужби за геноцид против Србије и Црне Горе пред међународним судом правде. Тада је 
изразила и жаљење што не постоји могућност да се Црна Гора издвоји из спора и што 
би морала да одговара за злочине заједно са Србијом, јер је у време извршења злочина 
била чланица тужене државе, која је имала јединствену војну команду. 

 
У одбрану Црне Горе још једном је стала када је за подгоричке �Вијести� изјавила 

да ће YUCOM убудуће заступати интересе Црногорске Православне Цркве у Србији. 
Сматра да су права црногорске националне заједнице угрожена, те да је решење о 
одбијању регистрације Црногорске Православне Цркве бесмислено, дискриминаторско 
и нелогично. 

 
Пошто Ковачевић-Вучо увек подржава парчање Српске државе, не изненађује 

чињеница да Космет за њу не представља Свету српску земљу и српске корене, већ 
фактор дестабилизације у региону. Да ли ће и Војводина постати још један фактор ког 
се треба одрећи зарад стабилности у региону?  

 
Толико о правима Срба у Србији. 
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