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Главни тужилац Хашког трибунала Серж Брамерц рекао је данас пред Саветом
безбедности УН да је "тешко не сложити се" са онима који тврде да Трибунал, који се
затвара крајем ове године, "није постигао помирење у бившој Југославији".

  

  "Као што смо видели у прошле две недеље, злочини су оставили ране које још нису
зацељене. Осуђене ратне злочине многи и даље виде као хероје, док су жртве и
преживели игнорисани и одбацивани. Мучне чињенице и даље се отворено негирају или
одбацују указивањем на злочине других", казао је Брамерц у свом последњем извештају
Савету безбедности УН.   

Постављајући питање "зашто помирење остаје значајан изазов и данас", главни тужилац
је казао да је "реалност да и даље не постоји истинска воља у региону да се прихвате
огромна злодела из прошлости и да се крене напред", додајући: "Нажалост, највише
међу политичким лидерима".

  

Брамерц је оценио да "превише људи слуша ратне злочинце који се крију иза тврдњи о
колективној одговорности".
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"Насупрот томе, ми смо увек инсистирали на принципу индивидуалне кривичне
одговорности. Чињеница је да злочине нису починили нације, ни народи, већ појединци
и, највише, високи политички и војни лидери. Бићу кристално јасан: Ниједна заједница не
сноси одговорност за оно што су ти људи урадили. Њихова кривица је њихова и само
њихова", рекао је Брамерц.

  

Он је подвукао и да "остаје још мого тога да се уради", јер "многе жртве још чекају
правду".

  

"Земљама региона је потребна подршка, као и до сада. Оне неће бити у стању да
остваре правду и помирење саме", рекао је Брамерц.

  

Главни тужилац је рекао да Хашки трибунал "оставља богато и сложено наслеђе", јер су
"многе жртве и преживели у извесној мери видели задовољење правде за огромна зла
која су пропатили".

  

"Верујемо да су наши резултати веродостојни", оценио је Брамерц, наводећи да је
Трибунал "значајно допринео одржавању међународног мира и безбедности".

  

Ађијус: Хашки суд је судио појединцима

  

Председник Хашког суда Кармел Ађијус изјавио је на седници Савета безбедности
Уједињених нација да је Трибунал спровео правду на суђењима због злочина које су
починили појединци, а не народи, државе или владе.

  

"Формирање Хашког суда је један од најпоноснијих тренутака међународне заједнице",
оценио је Ађијус, уз констатацију да су се неки од самог почетка плашили Трибунала и
због тога одлучили да штите, чак и глорификују, починиоце злочина.
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"Од почетка је вођена кампања против Хашког суда и довођен је у питање његов
легалитет, али је Трибунал остварио оно што је, приликом његовог оснивања 1993.
године, мало ко очекивао", изјавио је Ађијус.

  

Према његовим речима, да Хашки суд није успео, то би значило и неуспех целе
међународне заједнице.

  

Ађијус је нагласио да огроман број ратних злочина треба да се нађе пред националним
судовима.

  

"Раст ревизионизма и национализма у региону се не може игнорисати. Одсуство рата не
значи мир, посебно у Босни и Херцеговини, где се наставља политички сукоб", изјавио је
Ађијус.

  

(Бета - ФоНет)
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