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До изручења хашког оптуженика Ратка Младића могло би доћи већ у уторак, пише
данас амерички "Њујорк тајмс".

  

Владимир Вукчевић, тужилац за ратне злочине (лево), и његов заменик Бруно Векарић

  

Лист преноси интервјуу заменика српског тужиоца за ратне злочине Бруна Векарића
који је испричао да је Младић у релативно добром здравственом стању, свестан
окружења, причљив и емотиван кад говори о својој деци.

  

- Он разуме све, говори о свему. Мој утисак је да нема проблема за суђење - навео је
Векарић.

  

Векарић сматра да Младићева породица и адвокати преувеличавају његове здравствене
проблеме да би одложили екстрадицију.

  

- Стратегија одбране је да је он толико болестан. То није истина - тврди Векарић.

  

Нисмо примили ниједну претњу смрћу

  

Очекује се да одбрана у понедељак уложи жалбу на одлуку о испуњености услова за
Младићево изручење Хашком трибуналу, а трочлано судско веће о томе треба да одлучи
до уторка, каже заменик српског тужиоца за ратне злочине. Трансфер Младића у Хаг,
према његовим речима, дискретно ће обавити припадници служби безбедности да би се
избегле демонстрације или насиље.
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Векарић открива да је, када је бивши лидер босанских Срба Радован Караџић био
послат у Хаг, медијима речено да ће се до аеродрома возити у конвоју возила, а да је
заправо био превезен једним обичним аутомобилом.

  

- Моје колеге и ја смо тада примили око 70 претњи смрћу, а од хапшња Младића ниједну
- рекао је Векарић, оценивши да је то занимљиво и да на то гледа као на показатељ
подела у српском националистичком покрету и на осећај резигнације међу многим
Србима поводом Младићеве судбине.

  

За разлику од Караџића, који је живео отворено, под лажним идентитетом,
заинтересован за новац и жене, Младић није имао лажна документа и био је само
војник, каже Векарић и додаје:

  

- Али, његови мотиви за ужасан злочин у Сребреници мени су врло нејасни.

  

Младић рекао да нема ништа против Хрвата и Муслимана

  

Векарић је рекао да током саслушања Младић није говорио о Сребреници, осим што је
рекао да не признаје Хашки трибунал, додајући да је Младић рекао на саслушањима и
да нема ништа против Хрвата и Муслимана.

                                

 

          
          

- А онда је рекао: "То је било страшно време" - наводи Векарић и додаје да му је Младић
још рекао да није никога убио, али да свако ко је убио треба да одговара.

  

Векарић истиче заслуге Владе и председника Србије Бориса Тадића што је за 50 одсто
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повећан број полицајаца одређених за потрагу за Младићем. То је начинило разлику, као
и стратегија тужилаштва да прекида све могуће изворе финансирања познатих
Младићевих контаката.

  

Векарић је подсетио да је Тадић рекао да жели да буде кажњен систем који је скривао
бегунце, а власти ће се сконцентрисати на оне људе у државном систему који су се
можда заверили да помогну и сакрију Младића. Према речима Векарића, међу тим
помагачима су вероватно бивши агенти војне и цивилне службе безбедности, као и
свештеници у српском делу БиХ.

  

(Танјуг)
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