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ХАГ - Секретар Хашког трибунала Џон Хокинг изјавио је данас да је генерал Ратко
Младић, по синоћњем изручењу и пребацивању у притвор Трибунала, био "изузетно
кооперативан".

  

"Јуче сам дочекао Младића на аеродрому у Ротердаму, на степеницама авиона, са
притворским доктором. Добро смо комуницирали и разумели један другог. Младић је био
веома кооперативан и нисмо имали никаквих проблема. Он је обратио пажњу на то што
смо говорили", изјавио је Хокинг на конференцији за новинаре у Хагу.

  

Тема разговора нису биле оптужбе против Младића, напоменуо је секретар суда. "Много
смо разговарали о процедури", рекао је Хокинг. По његовим речима, лекар је са
Младићем разговарао на ротердамском аеродрому и утврдио да је он у стању да буде
пребачен у притвор Трибунала у Схевенингену.

  

Када је пристигао у притвор, Младића је поново прегледао лекар који није пронашао
"никаква хитна питања", рекао је секретар Трибунала. На питање да ли Младића у
притвору посебно надзиру због могућности самоубиства, Хокинг је одговорио одречно.

  

Хокинг је нагласио да ће Младић бити под лекарским надзором и да ће му Трибунал, као
и другим притвореницима, обезбедити најбољу доступну медицинску негу. Представници
секретаријата су са Младићем прелиминарно разговарали о именовању адвоката, дали
су му неопходне документе, а тај разговор ће се наставити у наредним данима, казао је
секретар Трибунала.

  

Пријем Младића у притвор, трајао је два-три сата, током којих га је управник

 1 / 2



Џон Хокинг: Младић нема никаквих хитних медицинских проблема
среда, 01 јун 2011 14:18

информисао о правилима и режиму живота, посетама, телефонским позивима и другим
свакодневним питањима. Управник притвора још није одредио са којим ће другим
притвореницима Младић бити смештен у једном од три крила притвора у Схевенингену,
али ће та одлука бити ускоро донета, рекао је Хокинг.

  

Младића су јуче Трибуналу изручиле власти Србије, које су га ухапсиле 26. маја у
Лазареву код Зрењанина. Прво појављивање Младића пред судијом заказано је за
петак. Младић би тада требало да се изјасни о кривици по оптужници која му у 11
тачака ставља на терет геноцид и злочине против човечности над несрбима у БиХ
1992-95.

  

(Бета)
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