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Бечки лист "Стандард" оценио је данас, поводом крађе органа и убиства Срба на Косову
и Метохији, да "необјашњив тајминг, чудне изјаве, веома сумњива хапшења и
агитаторски тон показују да се млада држава јако тешко опходи са непристрасним
разјашњењем афере трговине органима".

  

Лист подсећа да се три Србина од јуна налазе у затвору на Косову под оптужбом да су
наводили сународнике на давање лажних изјава и да за двојицу од њих полиција тврди
да су српски агенти.

  

"Стандард" је навео да је афера око крађе органа и убиства Срба након сукоба на
Косову довела је до тензија између Београда и Приштине, а да се известиоцу Савета
Европе Дику Мартију отежава посао. Бечки дневник је истакао да Марти треба да
гарантује да овај случај не буде "самлевен" у пропаганди, подсећајући да он до идуће
године треба да представи свој извештај.

  

"Исход би могао бити јако занимљив, најмање као и откриће затвора ЦИА у Европи, које
је, такође, истраживао Марти. Уколико се обистине тврдње, онда ће Косово изгубити
много на међународним симпатијама. А ако се испостави да се ради о лажним
оптужбама, онда исто важи и за Србију", подвукао је лист.

  

"Стандард" је навео да је у Београду специјални тужилац за ратне злочине предао
Мартију велику количину изјава сведока, док му је у Приштини формално обећана
подршка, али истовремено је премијер Хашим Тачи рекао да се ради о чистој
измишљотини.

  

Поред тога, у албанском селу Рипе Мартију је блокиран, на два сата, пут до "жуте куће"
у којем су се догодили злочини. Лондонски "Гардијан" цитирао је форензичара Хашког
суда Жозеа Пабла Барајбара, који је рекао да су људи живи улазили у "жуту кућу", да не
зна шта се у њој догађало, и да су потом били мртви, пренео је "Стандард". Марти се још
не изјашњава о овом случају, али у косовској штампи он је већ мета личних напада,
истакао је бечки лист.
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