
Глас Америке: Стејт департмент није „честитао“ Харадинају одлазак у Хаг, како то тврде српски медији и председник Вучић, већ је само „поздравио“ његову одлуку о напуштању премијерске функције
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Амерички Стејт Департмент реаговао је на одлуку одлазећег премијера Косова Рамуша
Харадинаја да поднесе оставку и оде пред Суд успостављен да утврди одговорност
осумњичених припадника бивше Ослободилачке војске Косова (ОВК) за злочине током и
после рата на Косову.

  

  

Ту реакцију службеног Вашингтона, који је поздравио Харадинајеву одлуку, велики број
медија у Србији пренео је кроз интерпретацију новинске агенције Танјуг - "С.
Департмент честита Харадинају што је одлучио да иде на суд".

  

Танјуг је као извор те информације цитирао Глас Америке, а текст је пренео највећи број
претплатника агенције, којих има широм Западног Балкана.

  

Међутим,  Глас Америке  истиче да ни у једном од својих извештаја, на  српском  и на  а
лбанском
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https://www.glasamerike.net/a/hag-haradinaj-cestitka-srbija-ratni-zlocini/5009241.html
https://www.glasamerike.net/a/stejt-haradinaj-sud-ostavka/5008471.html
http://www.zeriamerikes.com/a/us-state-of-department-kosovo-haradinaj/5007918.html?fbclid=IwAR0GDsLXFRbycRD77tgSlBL7Z8cZaPUi3Ys0Afl_2o0q9Ua-tBW5kpUKoXs
http://www.zeriamerikes.com/a/us-state-of-department-kosovo-haradinaj/5007918.html?fbclid=IwAR0GDsLXFRbycRD77tgSlBL7Z8cZaPUi3Ys0Afl_2o0q9Ua-tBW5kpUKoXs
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језику, није споменуо "честитање".
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  "Здрав разум, професионални стандарди и новинарска етика сугеришу да се запозивање на суд, у својству осумњиченог, не честита. У датом контексту, СтејтДепартмент је - дипломатским речником - једноставно поздравио Харадинајеву одлуку онапуштању премијерске функције ради стављања на располагање суду поводом сумњи очињењу ратних злочина", пише Глас Америке.  

  Глас Америке додаје да је могуће да је Танјуг погрешно превео текст редакције наалбанском језику.  "Али пошто текст никада није коригован - објављена 'честитка', коју су пренели медији уСрбији сугерише, за разлику од поздрављања одлуке, битно увеличава и мења карактерсаопштења Стејт департмента, пакујући га у наратив који се промовише у таблоиднојштампи и медијима блиским властима Србије", пише Глас Америке.  На бази ове (не)намерне, али свакако погрешне интертпретације, додаје Глас Америке,новинари су добили и коментар од председника Србије Александра Вучића, који јеХарадинаја назвао америчким љубимцем, а Вашингтон оптужио за двоструке стандарде,због изостанка "честитке" генералу Владимиру Лазаревићу који је 2005. године отишао уХаг.  Подсећања ради, 28. јануара 2005. године када је генерал Лазаревић, шеснаест месеципосле оптужнице пред Хашким трибуналом, одлучио да се добровољно преда том суду,Глас Америке је објавио да је "Стејт департмент поздравио одлуку генерала ВладимираЛазаревића да се преда и позвао Владу Србије на даље испуњавање њенихмеђународних обавеза према том суду".  (Глас Америке)  Видети још: Стејт департмент: Поздрављамо одлуку Рамуша Харадинаја да сепојави пред судом у Хагу  
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http://www.nspm.rs/hronika/stejt-department-pozdravljamo-odluku-ramusa-haradinaja-da-se-pojavi-pred-sudom-u-hagu.html
http://www.nspm.rs/hronika/stejt-department-pozdravljamo-odluku-ramusa-haradinaja-da-se-pojavi-pred-sudom-u-hagu.html

