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ПАРИЗ - Известилац Савета Европе Дик Марти изјавио је, после објављивања
поверљивог документа УНМИК-а о трговини органима на Косову, да није био упознат с
тим извештајем и поставио је питање о ефикасности међународне сарадње.

  

Телевизија "Франс 24" објавила је поверљиви извештај из 2003. године о истрази коју је
спровео УНМИК, у којем је наведено да се трговина органима обављала 1999. и 2000.
године. Тај документ показује да су УН знале за трговину органима годинама , односно
пет година пре него што је бивши тужилац Хашког трибунала Карла дел Понте поменула
те злочине у својим мемоарима.

  

Марти је, у изјави за "Франс 24", рекао да није никад није видео тај документ УН, али да
су му познати догађаји описани у њему.

  

На питање шта мисли о томе што је српска штампа објавила нецензурисане одломке тог
документа, швајцарски сенатор је одговорио да сматра да је објављивање извештаја
неодговорно јер може да угрози изворе.

  

Француска телевизија је подсетила да УН, које тврде да су спремне да сарађују у свакој
истрази о трговини органима, никада нису проследиле тај извештај Еулексу, задуженом
за истраживање злочина почињених током рата на Косову.

  

"Уколико се покаже да је истина да Еулекс није знао за тај документ, с пуним правом
можемо да се запитамо колико је ефикасна међународна сарадња", рекао је Марти.

  

"Све то само појачава огромну нелагодност коју осећамо како се проширује досије
злочина почињених после рата на Косову."

  

Француска телевизија је подсетила и да је у време када су се десили ови злочини на
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Косову било размештено више десетина хиљада припадника мисије УН, ОЕБС и војника
НАТО који су били задужени да штите цивиле.

  

(Танјуг)

  

 2 / 2


