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Бивши председник САД Џорџ Буш млађи треба да буде изведен пред суд због
прећуткивања мучења затвореника осумњичених за тероризам. Такав позив упутило је
актуалном америчком председнику Бараку Обами скоро 150 центара за рехабилитацију
жртава мучења, који делују у 73 земље.

  

Скандал изазван коришћењем метода ислеђивања забрањених у међународном праву
од стране Американаца вуче се већ неколико година. Мучење је примењивано у главном
затвору САД, који се налази, да подсетимо, ван граница земље, у Гуантанаму на Куби. У
Европи су истраживани случајеви коришћења такозваних тајних летећих затвора од
стране америчких специјалних служби. Изнајмљени авиони ЦИА-е летели су из земље у
земљу. У њима су се налазили затвореници према којима се нису понашали у складу са
законом. При чему власти држава где су авиони слетали да напуне гориво, нису чак ни
биле упознате са тим шта се дешавало у летећим казаматима. Али тада су оптужбе
покретане не против конкретних људи, већ против специјалних служби. И мада нико није
сумњао да су прва лица САД у току догађаја, конкретне оптужбе против њих нису
покретане.

  

Ових дана бивши председник САД Џорџ Буш у интервјуу америчкој телевизији изјавио је
да не само да је знао, већ је и допустио примену мучења. При томе цинично је изјавио да
је коришћење тих метода спасло животе многих људи. Међународне правобранилачке
организације су изјавиле да слична признања представљају ударац за међународно
право. Тако је аналитичар Амнести Интернешенела Роб Фриер позвао владу САД да
реагује на ове изјаве. А британски експерт у области међународног права Филип Сендс
сматра да акције Буша доводе у сумњу водећу улогу и углед Америке у свету.
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Између осталог, експерти сумњају да ће Бела кућа реаговати на позив да се започне
истрага против Буша-млађег. То није у традицији САД мада бивши председник нема
имунитет од кривичног гоњења за извршене међународне злочине и може да буде
стављен ван закона у било којој земљи света. Зато Барак Обама тешко да ће предузети
нека дејства. Није му потребан преседан. Тако сматра овлашћени представник
адвокатске коморе ЕУ у Русији Александар Трешчев.

  

Без обзира на то што су они председници из супротних табора – један демократа, а
други републиканац, њихов став ће бити непоколебив. Зато што су Американци навикли
да је највредније што имају национална безбедност. И у оквиру својих програма они могу
да затворе очи пред било којим злочином који се врши и којим је био шокиран читав свет,
сазнавши за мучења и изругивања над личношћу.

  

Ипак сама чињеница да правобраниоци скрећу пажњу међународног јавног мњења на
сличне поступке заслужује поштовање. У сваком случају, традиционална политика
двоструких стандарда у погледу људских права, толико омиљена на Западу, престаје да
буде аргумент у међународним пословима.

  

(Глас Русије)
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