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Тајмс преноси наводе истраге спроведене у Немачкој према којима иза убиства
шведског премијера Палмеа 1986. године стоји југословенска тајна служба, односно
плаћеник Иво Д., који је у то време живео у Хамбургу, а сада је пензионер у
Загребу.

  

Тајмс преноси најновије доказе који сугеришу да је убиство бившег шведског премијера
Олафа Палмеа, део, како пише, Титове завере.

  

Убиство, извршено 1986. године у самом центру Стокхолма, шокирало је Европу.

  

Сада, четврт века касније, појавили су се докази који би могли да помогну у решавању
мистерије везане за извршиоца тог убиства.

  

Према наводима истраге спроведене у Немачкој, убица је био плаћен од стране
југословенске тајне службе.

  

Немци верују, пише даље Тајмс, да је Винко Синдичић, бивши плаћени убица који је 1988.
године у Шкотској осуђен на 15 година затвора за покушај убиства једног утицајног
хрватског националисте, изнео неке кључне детаље везане за атентат на шведског
премијера.

  

Магазин Фокус, познат по добрим контактима у немачким безбедносним службама,
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тврди да је Олафа Палмеа убила српска тајна служба, те да је истовремено планирала
да кривицу свали на десничарске хрватске сепаратисте, који су југословенском вођству
били трн у оку, и да их на тај начин дискредитује у очима светске јавности.

  

Лист подсећа да је Јосп Броз Тито умро 1980. године, али његова политика је, додаје,
настављена и после смрти југословенског председника.

  

Синдичић, који је немачким тужиоцима већ помогао да се у Минхену осуди убица једног
хрватског директора нафтне компаније, тврди да је Палмеа убио Иво Д., који је у то
време живео у Хамбургу, а сада је пензионер у Загребу.

  

Немачка тајна служба послала је детаљни досије специјалној Палмеовој комисији у
Стокхолму која није показала велико интересовање, а шеф комисије, иако је, истиче
Тајмс, видео те документе, прошле године је изјавио да ће бити врло тешко да се убиство
Олафа Палмеа икада разреши.

  

(BBC)
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