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Изостао је кључни резултат - хапшење Ратка Младића и Горана Хаџића. То ће писати у
извештају који Серж Брамерц, главни хашки тужилац, подноси у среду Савету
безбедности Уједињених нација, пред којим ће од међународне заједнице затражити
даљу подршку за рад Трибунала, али и истовремено наставак притиска на Србију све до
испуњења овог циља, сазнаје „Блиц“.

  

Тужилац ће потврдити, како се очекује, спремност политичке елите у Београду на
извршење овог задатка, али ће навести такође да оперативни план изискује промене,
као и да од оперативног тима очекује више. Навешће још једном напредак у погледу
достављања документације, обезбеђивања сведока, као и доступности архива, али ипак
ће његову оцену сарадње са Србијом обојити кључни сегмент, базиран на забринутости
што двојице преосталих бегунаца још нема у Хагу.

  

Од Брамерца се не очекује да ће констатовати да се Младић и даље скрива у Србији, и
то је сасвим јасно већ из његове изјаве дате јуче у Београду:

  

- Српски политичари често понављају да Младић није у Србији, али оперативни тим и
Хашко тужилаштво полази од претпоставке да јесте и на томе базира свој рад. Јер, ако
кажемо да није то би онда значило да знамо где је.

  

Брамерц је и јуче у Београду и пред новинарима на индиректан начин изразио своје
незадовољство радом оперативног тима, од којих је, пак, сакрио детаље и суштину тог
незадовољства. Оно је нарочито нејасно његовим београдским колегама, који кажу да је
он лично упознат са свим оперативним мерама које тим примењује директно, али и преко
његових људи у Београду, хашких истражитеља који су саставни део акционог тима.
Сасвим је јасно да је затражио још једном да се његове препоруке на оперативном раду
и измењеној техници вођења тих акција, прослеђене након јунског извештаја, стриктно
примењују. Анализа спровођења препорука била је део његовог разговора са
оперативним тимом јуче у Институту за безбедност.
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Тај део посете Београду, Брамерц је означио као најзначајнији и уједно најтежи задатак.
И док је хвалио брзину судских пресуда које се доносе од 2008. године, координацију на
нивоу регионалне сарадње, Брамерц је подсећао и на грешке у оперативном делу посла
који се чини узалудним - на хапшењу Младића. Реч је, по њему, како смо сазнали, о
нелогичној политици гоњења јатака, чије би праћење уместо хапшења довело до
значајнијих трагова за хашким капиталцем. Раде Булатовић, бивши шеф Безбедносне
информативне агенције, такође је био тема, као и његова понуда за преговарање о
Младићевој предаји. Иако главни тужилац, Брамерц разговарао је са председником
Србије Борисом Тадићем, премијером Мирком Цветковићем, председником Националног
савета за сарадњу с Хашким трибуналом Расимом Љајићем, као и са шефом акционог
тима Владимиром Вукчевићем. Председник Националног савета за сарадњу с Хашким
трибуналом Расим Љајић изјавио је да од главног тужиоца Сержа Брамерца очекује да,
после разговора с највишим државним функционерима, Савету безбедности УН поднесе
објективан и избалансиран извештај о сарадњи Србије с Хагом.

  

- Нико не може да оспори да се ради на хапшењу хашких бегунаца, али се не може
занемарити ни чињеница да су они још на слободи. Те чињенице, добро избалансиране,
требало би да се нађу у извештају - рекао је Љајић за ТВ Б92.

  

Није све црно-бело

  

Главни тужилац је оценио да је тешко у пар речи оценити сарадњу Србије с Трибуналом.
  - Као што знате, то је процес са више недостатака који су постојали у прошлости, али
сада има побољшања.

  

На питање да ли је могућа оцена да постоји пуна сарадња ако Ратко Младић није у Хагу,
Брамерц је избегао директни одговор:

  

-Након хапшења Радована Караџића очекивано је да ће убрзо бити ухапшен и Младић.
Сарађујемо са српским властима како бисмо открили који су недостаци у истрази.
Постоје побољшања од 2008. године, али још тога има да се уради. Тешко је дати
црно-бели одговор, као и једноставан одговор на питање зашто Младић није ухапшен до
сада, јер се ради о комплексним стварима.
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Тужилац је на питање о томе како је Младић толико успешан у скривању навео да је
„Младић професионалац, оперативац и да је јасно да није сам и да ужива подршку
других“.

  

(Блиц)
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