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 Београд -- Министар заштите животне средине Горан Триван каже да га не занимају
реакције западних земаља на тело које истражује последица НАТО бомбардовања.

  

  Како каже, занима га само циљ који је постављен, а то је откривање чињеница
научно-истраживачким радом.   

Триван је рекао да садашње администрације генерално не сносе одговорност за то што
се догодилло, па да се нада да ће оне стручно-технички помоћи да се дође до решења и
закључака.

  

"Не мислим да је тешко и лоше у односима између земаља рећи извини, јер то је урадио
неко други, не они који су сад на власти. Ту се крије простор за мудру светску политику",
рекао је Триван на Тв Пинк.

  

Поводом спекулација да је оснивање тела чисто политичка прича, министар заштите
животне средине поручио је да то није тачно, јер ће се тело бавити искључиво науком.

  

Објаснио је да у ће у његовом раду учествовати и министарства здравља, одбране и
образовања, али да ће по потреби бити укључене и друге институције.
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Упитан колико ће временски тај процес трајати, Триван је рекао да нема одговор на то
питање, да се са истраживањем неће журити, али и да гарантује да ће се отворити нека
питања "о којима нисмо ни сањали".

  

"Не знам колико ће процес трајати, нек траје колико је потребно, али нека се посао
заврши како треба. Када дођемо до података да они у међународној заједници буду
прихваћени као валидни, како бисмо пружили доказе", додао је министар.

  

Истакао је и да су у читав процес укључени врхунски научници, а да ће се јавност
редовно извештавати о току процеса.

  

На питање да ли ће истраживања бити рађена и на територији Косова и Метохије,
Триван је рекао да је и тамо бачена огромна количина муниције са осиромашеним
уранијумом, те да су научници спемни да оду тамо, а да остаје питање односа са
локалним приштинским властима, и додао: "Ја им поручујем да сарађују јер еколошка
питања нису политичка".

  

(Танјуг)
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