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ХАГ - "Ратко Младић је 16 година избегавао правду и сада треба да одговара за злочине
за које се терети", рекао је Серж Брамерц на конференцији за новинаре у Хагу, преноси
Б92. Брамерц је рекао да ће се доскорашњи хашки бегунац први пут пред судијом
појавити у петак, 3, маја у 10 сати. Он се захвалио холандским службама безбедности на
успешно спроведеном трансферу Младића у Схевенинген.

  

Према његовим речима, хапшење и трансфер Младића у Хаг је вишеструко значајан. Тим
чином, односно хапшењем Младића, Србија је испунила једну од најважнијих
међународних обавеза.

  

Говорећи о Ратку Младићу, Брамерц је рекао да је он био највише рангиран војни лидер
за време рата у БиХ. Оптужен је за своје учешће и учешће његових трупа у насилној
кампањи током рата у БиХ, а ти злочини су разорили целе нације.

  

За питање правде, хапшење и трансфер Младића у Хаг је веома је важно јер потврђује
да нико не може да рачуна да неће бити кажњен, као и за жртве јер је 16 година дуго
чекати на правду.

  

"Последњих месеци били смо веома критични према Србији због неуспеха хапшења
Ратка Младића и тражили смо напредак. Данас са задовољством констатујемо да је
ухапшен. Захваљујемо председнику Борису Тадићу и Акциоином тиму, безбедносним
службама које су допринеле хапшењу.

  

Замолили смо власти у Србији да тако наставе јер желимо да видимо и да Хаџић буде
ухапшен", казао је Брамерц.

  

Брамерц је рекао да је данас поднета измењена оптужница против Младића и да још не
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зна да ли је реално спојити случајеве Радована Караџића и Ратка Младића.

  

"Тешко је изразити колика је важност трансфера Младића у Хаг, али процес је тек
почео, не смемо заборавити и да жртве, хиљаде жртава, члекају и даље правду. Мера
успеха је мера успеха и међународног суда и домаћег правосуђа", закључио је главни
Хашки тужилац.

  

На питање да ли ће изменити свој извештај који је послао Савету безбедности УН, о
сарадњи Србије са Хашким трибуналом, који је иначе негативан, Брамерц је рекао да
извештај сада не може бити измењен, али да ће имати уводно излагање пред СБ на ком
ће похвалити Србију због хапшења Младића и додао да је сигуран да ће и УН то
несумњиво учинити.

  

Он је, међутим, рекао да остају на снази препоруке властима Србије о унапређењу
потраге за бегунцима, коју је изложио у веома критички интонираном писаном извештају,
који је послао у Њујорк 17. маја.

  

Главни тужилац позвао је власти у Београду да наставе да "примењују унапређења" у
оперативном плану која су довела до хапшења Младића, како би "без одлагања
ухапсиле и Горана Хаџића", јединог преосталог оптуженог бегунца.

  

(Курир)
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