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Током претходне недеље у домаћој дневној штампи писало се о француском филму
финансираном од стране Албанаца у којем су Срби приказани као злочинци који тргују
људским органима. Поједини дневници су писали чак да је шеф Мисије УН-а на Космету
и бивши министар спољних послова Француске Бернар Кушнер, помогао снимање
спорног филма У кавезу (Captifs). Слобода изражавања уметника је неприкосновена и
то није спорно. Међутим, спорна је интерпретација догађаја, пошто се тврди да је филм
инспирисан истинитим догађајима из Југославије.

  

  

Приказивање Срба као трговаца људским органима у овом филму равно је снимању
играног филма о холокаусту у којем би се нацисти нашли у концентрационим логорима, а
Јевреји их стрељају и убијају у гасним коморама. Иако француски филм обилује крвавим
сценама и призорима искасапљених људских тела, оваква дрска замена теза је
трагикомична. Иако процеса поводом трговине органима на Космету још нема, резултати
истраге српског тужилаштва за ратне злочине и извештај Дика Мартија довољни су за
дебеле сумње да су нестали Срби и нелојални Албанци били жртве овог злочина, а не
обратно. Занимљиво је и то да је У кавезу емитован месец дана пре Мартијевог
извештаја, у октобру 2010.

  

Иако се избор теме филма може бранити аргументом да је уметност аутономна сфера
људског стварања, ипак се проблем јавља када Европска унија финансира играни филм
о трговини органима у Југославији, док чланови једног другог њеног тела (Савета
Европе) врше истрагу управо о илегалној трговини баш на простору бивше Југославије,
односно на Космету. Наиме, МЕДИА је програм подршке ЕУ за европску аудио-визуелну
индустрију у оквиру којег се суфинансирају филмови аутора из европских земаља.
Започет је 2007. и траје шест година, а има буџет од 755 милиона евра. На сајту ЕУ се
као циљеви МЕДИА програма наводи стремљење ка јачем европском аудио-визуелном
сектору, узимајући у обзир и поштујући европски културни идентитет и наслеђе;
повећање циркулације европских аудио-визуелних радова унутар и изван ЕУ и јачање
конкурентности европског аудио-визуелног сектора поједностављујући приступ
финансирању и промовисању употребе дигиталних технологија. У одјавној шпици за
филм У кавезу стоји да је управо овај програм Европске уније учествовао у реализацији
пројекта. Селектори овог програма су приликом избора сценарија били или изузетно
необавештени, што је мало вероватно, или су толико тупи и неосетљиви на туђа
страдања, те су се прихватили теме која се истражује и успешно је кривотворили. Поред
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програма МЕДИА, овај филм су продуцирали и француски Канал + и још две
продукцијске куће.

  

Нажалост, овде нема основа за тужбу, а на овако баналан начин Европска унија је
компромитовала свој морални кредибилитет. Финансирање филма у којем се кривотворе
основне чињенице, и жртве се стављају у улогу злочинаца, и то се чини упоредо са
истрагом о истим тим злочинима, показује велику неосетљивост и непоштовање за
жртве и грађане земље која претендује на то да постане равноправна чланица
европског клуба.

  

Бошко Штулић

  

(Време)
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