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Главни тужилац Хашког трибунала Серж Брамерц изјавио је данас да ће у усменом
извештају Савету безбедности УН изразити задовољство тиме што је Србија ухапсила и
изручила Ратка Младића Хашком трибуналу.

  

Брамерц је Радио-телевизији Србије рекао да ће приликом подношења извештаја, 6.
јуна, "инсистирати на томе да је веома задовољан јер је Србија испунила важну
међународну обавезу", али је напоменуо и да ће констатовати "бројне пропусте".

  

"Очигледно је то резултат добро обављеног посла полиције, обавештајних служби и
Акционог тима и Националног савета за сарадњу са Трибуналом", рекао је тужилац.
Брамерц је казао да је изручење Младића важан дан за међународну правду, као и да су
жртве дуго чекале дан да Младић буде пребачен у притвор Хашког суда.

  

Упитан шта је прво помислио након што је сазнао за хапшење Младића, Брамерц је
рекао да је помислио на жртве, али и на то шта Младићево хапшење значи за Србију и
помирење народа у региону.

  

Главни тужилац је додао и да је свестан да више од половине грађана Србије не
одобрава изручење Младића, али је изразио наду да ће се то променити након
изношења доказа о његовој кривици.

  

"Нема ничег херојског у томе да се убијају цивили и стрељају мушкарци и младићи",
рекао је Брамерц говорећи о оптужбама против Младића за геноцид у Сребреници, у
јулу 1995. године. Упитан да ли страхује да би Младић могао умрети пре краја суђења с
обризом на његово здравствено стање, Брамерц је рекао да Трибунал "веома води
рачуна" о здрављу притвореника и да ће учинит све да Младић може да прати суђење.
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"Хоћемо да ово суђење буде најбоље могуће и он мора да буде способан да прати
суђење", рекао је Брамерц. Тужилац је изразио наду и да ће ускоро бити ухапшен и
последњи оптуженик на слободи Горан Хаџић.

  

(Бета)
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