
Младић тврди да није крив за злочин у Сребреници
недеља, 29 мај 2011 20:10

Хашки оптуженик Ратко Младић тврди да нема везе са злочинима у Сребреници, пренео
је данас његов син Дарко.

  

- Једино што је рекао у вези Сребренице јесте да нема везе с тим што је урађено тамо -
рекао је новинарима Дарко Младић поселе посете свом оцу у притвору Специјалног
суда.

  

Према речима његовог сина, Ратко Младић је наложио да се из Сребренице најпре
извуку повређени, па затим жене и деца, и онда и борци.

  

Милош Шаљић: Младић би волео да га у Хагу брани Шешељ

  

Младићев адвокат Милош Шаљић је изјавио данас да нису тачни наводи да је Младић
лоше говорио о Војиславу Шешељу лидеру Српске радикалне странке.

  

- Чак му се свиђа како се Шешељ брани и волео би, мада то није могуће, да га Шешељ
брани у Трибуналу - рекао је Шаљић.

  

Божа Прелевић: Неки би да исполитизују хапшење Младића

  

Адвокат Божо Прелевић је предводио независну комисију која је истраживала смрт
двојице гардиста на Топчидеру
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Адвокат Божо Прелевић оценио је да је хапшење Ратка Младића неспоран успех власти,
а да најава протеста тим поводом можда јесте нека опасност али да све анализе говоре
да се ради о минорном броју људи који покушавају да исполитизују читав случај.
Прелевић истиче да је веома опасна банализација читавог догађаја којој, како каже,
кумују неки политичари и посебно аналитичари.

  

- Јагоде и телевизор у ћелији сигурно неће усрећити Младића. Али та количина
банализовања, то оспоравање неспорног успеха наших власти, заиста су непримерени -
каже Прелевић.

  

Прелевић подсећа да смо ми једна од ретких земаља која своје осумњичене није убијала
већ приводила правди, по чему се значајно разликујемо од земаља од којих добијамо
лекције.

  

- Не видим да над овим треба да ликује било ко, а посебно оне земље из ЕУ код којих је
умро Јозеф Кац, осумњичен да је убио 300.000 Јевреја, и то је умро мирно. Земље које
не дају осумњичене за злочине из Другог светског рата као Аустрија или Мађарска. Или
оне које испоручују осумњичене кад су већ пред смрт, као САД - каже Прелевић.

  

Расим Љајић: Већина у Србији се противи изручењу Младића

  

Расим Љајић, председник Националног савета за сарадњу с Хашким трибуналом,
изјавио је сарајевском "Дневном авазу" да су коалиционе странке на власти у Србији
знале да хапшење Младића није популаран потез и да ће због овога остати без знатног
броја гласова, те вероватно изгубити и изборе, али да су се на тај потез одлучиле "у
интересу Србије и целог региона".

  

Љајић је изјавио и да су истраживања која су рађена пре десет дана показала да се 51
посто грађана Србије противи изручењу, а да је за 34 посто грађана. Оно што је веома
лоше, према речима Љајића, јесте да ће од свега профитирати десничарске
организације у Србији.
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(Блиц)
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