Каракачанов: Случаят „Митрова” показа, че нямаме
критерии към Македония, а искаме тя да ни уважава

В Македония няма независима съдебна система. Присъдата на Спаска Митрова да й отнемат детето - е изцяло политическа, защото тя от години свободно
изразява своето българско национално самосъзнание. Това заяви
председателят на ВМРО Красимир Каракачанов в пряко включване по телевизия
„Европа” в коментар по актуалната тема от последните дни.
В Македония се проведе една масирана медийна и политическа кампания срещу
нея - те я наказаха за това, че е българка. А България не направи нищо,
въпреки обещаната помощ за нея, припомни Каракачанов.
Когато се обаждах на външния министър Младенов за случая на Спаска
Митрова, резултатът беше един - той спря да ми вдига телефона. Това е лицето
на българската дипломация.
Едно нещо прави силно впечатление в изявлението на Бойко Борисов, а
именно, че България ще бъде много стриктна към изпълнението на критериите
за еврочленство на Македония. Това означава само едно - България не е
поставила свои критерии, свои условия пред Македония за подкрепата си,
посочи лидерът на ВМРО.
А критериите, които трябва да поставим пред Македония са прости и ясни.
Спиране на тормоза върху хора с българско самосъзнание. Спиране на
политическия говор на омразата. Да бъдат извадени от македонските учебници
по история всички фалшификации на българска история, както и обидите към
българския народ.
ВМРО.бг припомня, че Скопският върховен съд присъди родителските права на
детето на Спаска Митрова на бившия й съпруг. Решението идва след години на
съдебни спорове за малката Сузана, които се превърнаха в политически въпрос
между България и Македония.
Спаска Митрова нееднократно е декларирала българското си самосъзнание, има
и българско гражданство. Това се оказа сериозен проблем, който предизвика
остри изказвания между двете държави.

Младата жена дори лежа и в затвор, след като по-ниска съдебна инстанция
прие жалба от бившия й съпруг.
В годините различни български организации, сред които и ВМРО, организираха
протести в защита на Митрова. Благодарение на организациите на ВМРО в
Пиринска Македония, младата българка получи жилище и работа. Ръководители
на българското национално движение присъстваха и на делата на Спаска,
погрижиха се и за адвокатите.
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