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"Stari most" betekent: oude brug. Het was de naam van de middeleeuwse brug
in Mostar, die de Kroatische en Moslim-wijken van de stad verbond. De brug is
in 199J verwoest.

Bij al het bovenstaande zoekt het Politiek comité Stari Most samenwerking met
gelijkgezinde, Nederlandse of Bosnische, groeperingen.

De voortgaande onderdrukking in gebieden als Kosovo is reden voor zorg.

Meer in detail zet het comité zich in voor het volgende.
- Streven naar herstel en instandhouding van multi-culturele en etnisch tolerante
samenlevingen in Bosnië en elders in voormalig Joegoslavië, met voldoende
constitutionele en politieke waarborgen voor pluralisme en rechtsgelijkheid
binnen erkende staten met een democratisch stelsel.
- Streven naar een rechtvaardige vrede, die recht doet aan het hierboven
genoemde.
- Berechting van degenen die voor oorlogsmisdaden verantwoordelijk zijn.

Het comité heeft zich aanvankelijk ingezet voor het beëindigen van de oorlog in
voormalig Joegoslavië (toen nog onder de naam Comité voormalig Joegoslavië).
Sinds de akkoorden van Davton pleit het voor volledige uitvoering van die
akkoorden. Daarbij is van belang dat de aanstichters van de "etnische
zuiveringen" niet toch nog aan het langste eind trekken.

Het comité bestaat uit burgers die diep verontrust zijn over de sinds 1992
toegepaste tactiek van de "etnische zuiveringen". Wij keren ons tegen de
methoden en het gedachtengoed waarvan nationalistische groeperingen in het
voormalige Joegoslavië zich hebben bediend. Wij zien daarin een bedreiging
voor de lokale burgers en voor heel Europa.

Het politiek comité Stari Most heeft zich vanaf 1992 ingezet voor een krachtig
ingrijpen van de internationale gemeenschap in de oorlog in voormalig
Joegoslavië en tegen de waanzin van etnische machtspolitiek. Volgens het
comité heeft ieder mens recht op een leven in vrede, veiligheid en recht,
ongeacht etnische en culturele achtergrond.
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