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ЊУЈОРК - Хапшење Ратка Младића отвара могућности за помирење на Балкану и
Србију приближава Европској унији, оценио је председник Европског парламента Јержи
Бузек у данашњем ауторском тексту за Вол стрит џорнал.

  

Приводећи Младића правди, Србија је начинила крупан корак ка обезбеђењу своје
европске будућности. Добра воља створена тим хапшењем може помоћи да та земља
убрза болне, али неопходне структурне реформе. Тај догађај такође отвара могућност
без преседана за регионално помирење, наводи се у чланку.

  

Бузек је оценио да хапшење Младића, за које је рекао да је добра вест за Европу и
Балкан, представља и подсећање на то шта мека европска сила и непрекидни
међународни притисак могу постићи.

  

Хватање и изручивање Младића увек је било предуслов за преговоре о приступању
Србије Европској унији. Били смо у праву што смо остали непоколебљиви по том
критеријуму, казао је Бузек у тексту под насловом "Европска будућност Србије".

  

Он је напоменуо да би хватање Младића могло, као што је рекао председник Србије
Борис Тадић, да означи ново поглавље српске историје и нову еру одговорности.

  

Потеклих година Београд је показао знаке да може да зрело делује, од признавања
одговорности за ратне злочине, као што је онај у Сребреници, до учешћа у разговорима
на високом нивоу са Косовом, у марту. То није прошло незапажено у Европском
парламенту, где подржавамо европске тежње Србије, напоменуо је Бузек.
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Он је додао да је, све до недавно, Србија је била на ивици Европе. Од тада је прешла дуг
пут, али је и даље пред њом дуг пут. Још један осумњичени ратни злочинац, Горан
Хаџић, и даље је на слободи. Београд мора да учини више да би се обрачунао са
корупцијом и организованим криминалом, ојача владавину закона и убрза реформу јавне
администрације, рекао је председник Европског парламента.
  Заштита мањина и поштовање равноправности полова такође још нису на линији
прихваћених европских стандард, каже Бузек.

  

Према његовим речима, Србија мора да одржи продемократски замах не само да би
достигла европске циљеве, већ пре свега због добробити својих грађана.

  

Србија данас је веома другачија од оне из 1990-их. То је освежена, амбициозна земља
високо образованих младих људи који су гладни за модернизацијом и европском
будућошћу, рекао је Бузек.

  

Према његовим речима, хапшење Младића је такође савршена могућност да се унесе
стабилност и дух помирења у балканске државе, што је од суштинског значаја за мирни
и просперитетни развој региона, мање од једне генерације пошто су се његови народи
жестоко борили један против другог.

  

Помирење не значи заборављање те прошлости. Суђење Младићу, Радовану Караџићу и
осталим осумњиченима за ратне злочине, дало је значајан подстицај том циљу. ЕУ и
међународна заједница морају и хоће да учине све што је у њиховој моћа да унапреде тај
процеш , оценио је Бузек у чланку за Вол стрит џорнал.

  

(Танјуг)
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