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ДРУШТВО

Праунук Диане Будисављевић Леонард Рашица са одликовањем

БЕОГРАД – Указом председника Републике Србије данас је у Београду постхумно одликована Диана Будисављевић за

херојско спашавање 12.000 српске деце из концентрационих логора на територији НДХ током Другог светског рата.

Златну медаљу за храброст Милош Облић праунуку Диане Будисављевић, Леонарду Рашици, уричио је председседник

Комисије за одликовања Оливер Антић.

Неко у том најгорем од свих времена, времену антиправа, када је злочин био врлина у НДХ, спасао једно дете заслужио

је орден, а спасити 12.000 деце - ту престаје свака прича и свака реч. То је анђеоски посао”, рекао је Антић приликом

уручења медаље у згради Председника Србије на Андрићевеом венцу.

Рашица је истакао да се осећа почаствовано, јер је реч о веома важној иницијативи.

„Ово је веома важно, не само зато што сматрам да Диана ово заслужује, већ и зато што свет заслужује да зна о њеном

раду, деловању у заслугама. Све више људи треба да зна о овоме и да буде инспирисано њеним примером” рекао је

Рашица.

Подсетивши да је за херојско дело Диане Будисављевић и Српска православна црква, као и премијерка РС Жељка

Цвијановић, Рашица је истакао да би то требало да подстакне и Аустрију, земљу где је Диана Будисављевић рођена, да

поступи на исти начина.

„Србија ће увек имати посебно и најважније место, јер је пионир у препознавању њеног херојства”, закључио је Рашица.

Диана Будисављевић рођена је 1897. године у Инсбруку, а у периоду од 1942. до 1945. године, како је навео Антић,
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учествовала је спасавању 12.000 спрске деце из логора на територији НДХ, као и логора Град и Горња река

Тиме су спрска деца не само спасена сигурне смрти, већ су и сачувасни и њихова вера идентитет и порекло.

Диана Будисављевић је водила дневник и картотеку све спасене деце, која је садржала њихове податке, фотографије и

релевантна документа, како би се сачувао њихов идентитет и како би, њихове породице, могле да их пронађу по

завршетку рата.

Диана Будисављевић умрла је у Инсбруку, у Аустрији 1978.године.
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