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Цветковић позвао преостале оптуженике да се предају

Председник Владе Србије Мирко Цветковић позвао је данас преосталу двојицу хашких
бегунаца да се добровољно предају, и изразио очекивање да ће Хашки трибунал судити
праведно и једнако третирати све особе оптужене за ратне злочине.
"Један од основних принципа приликом формирања ове владе јесте принцип поштовања
међународног права. Поштовањем обавеза према Хагу ми истовремено поштујемо и
домаће и међународно право", истакао је премијер Цветковић у изјави достављеној
медијима.
"Држава Србија је учинила крупан корак и ја позивам преостале хашке оптуженике да се
добровољно предају, што ће бити много боље, како за њих, тако и за српски народ",
оценио је председник српске владе.
Према његовим речима, поштовање међународног права је универзални принцип, чије ће
поштовање омогућити помирење у региону, а Србији осигурати основу за бољи живот и
ефикаснију одбрану свог суверенитета и територијалног интегритета на темељима
међународног права.

Николић: Тежак дан у историји

Заменик председника Српке радикалне странке (СРС) Томислав Николић оценио је
данас да је хапшење Радована Караџића тежак дан у историји Србије јер он није ратни
злочинац који је заслужно постао мит и легенда.
Николић је на конференцији за новинаре рекао да се Караџић жртвовао за свој народ, а
да је њега жртвовао режим Бориса Тадића који је ланац пропагандних марионета.
„Све ћемо учинити и употребити сва демократска средства да најскорије до краја године
почистимо ову власт”, казао је Николић и додао да ће користи све видове полтичке
борбе па и масовне протесте.
Према његовим речима, Караџић је ухапшен у петак у пола десет увече на линији
аутобуса 73.
Николић је свима који су учествовали у хапшењу Караџића поручио да је божија казна
понекад сурова и додао „ја бих се бојао Бога”.
Он је казао да СРС неће више да „трпи овакав РТС” јер РТС много више припада онима
који су згранути хапшењем Караџића него онима које то радује и додао да им неће бити
тешко да зауставе рад РТС.
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Шутановац: Влада опредељена за поштовање обавеза

Министар одбране Србије Драган Шутановац изјавио је да је хапшење хашког
оптуженика Радована Караџића показатељ да је нова Влада Србије опредељена за
поштовање домаћих и међународних правних обавеза.
„Хапшењем Краџића прескочили смо велики степеник на путу европских интеграција”,
истакао је Шутановац у изјави достављеној Тањугу.
Он је додао да „нико више не може да сумња да ће влада бескомпромисно решавати
наслеђене проблеме”. Министар одбране је навео да је, и поред више позива на
добровољну предају, и овог пута хашки оптуженик приведен.
„Апелујем на преостале хашке оптуженике да се добровољно предају, јер је то, како у
државном, тако и у њиховом интересу”, оценио је Шутановац.
Он је честитао свима који су учествовали, како је наведено, у том великом и важном
државном послу, апсолутно свесни чињенице да хашки трибунал у последње време није
показао да подједнако и на правичин начин третира све злочине.

БРАНА ЦРНЧЕВИЋ, КЊИЖЕВНИК: ТЕМПИРАНО

ОВАЈ догађај се одиграва када и хиљаду других ствари у Србији. Чини ми се да је све
добро темпирано, да би се "покрио" читав низ политичких проблема у земљи, попут
могућег признања независности Косова. Мислим да је и Скупштина распуштена на две
недеље због тога - рекао је за „Новости“ Брана Црнчевић, књижевник.
М. З. Р.

ВЕЛИМИР ИЛИЋ: ИЗНЕНАЂЕЊЕ

ЛИДЕР Нове Србије Велимир Илић изјавио је да је изузетно изненађен хапшењем
Радована Караџића, али и оценио да то хапшење за Србију представља корак ближе
Европској унији.
- Питање је само шта ће нам та ЕУ донети. Сматрам да народ треба да се изјасни о
уласку у ЕУ, а не да то води један политичар или једна партија - рекао је Илић. Он
истовремено оцењује да хапшење Караџића доказује да ће "све што је српско бити
изручено и предато Хашком трибуналу".

СЛАВИЦА ЂУКИЋ-ДЕЈАНОВИЋ: ОБАВЕЗЕ
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Председник Скупштине Србије Славица Ђукић-Дејановић изјавила је да међународно
право и домаћи закони морају да буду поштовани.

САД: ЗАХВАЛНОСТ

СЈЕДИЊЕНЕ Америчке Државе захвалиле су српским званичницима који су наредили и
извели операцију хапшења Радована Караџића, којег је Бела кућа означила као
организатора концентрационих логора и масовних убистава на хиљаде људи.
„Ова операција је значајан показатељ одлучности српских власти да испуне своје
обећање о сарадњи са Хашким трибуналом“, наводи се у саопштењу Беле Куће, које је
потписала секретар за штампу Дана Перино. У саопштењу се наводи да је посебно
примерено време Караџићевог хапшења - само неколико дана после обележавања
масакра над више од 7.000 Бошњака у Сребреници, јер нема бољег одавања поште
жртвама ратних злодела до извођења њихових наредбодаваца пред лице правде.

НИКОЛА САРКОЗИ: ЗАДОВОЉСТВО

ФРАНЦУСКИ председник Никола Саркози поздравио је „са великим задовољством“
хапшење Радована Караџића и рекао да то указује на спремност нове владе у Београду
да Србију приближи Европској унији.
- Ово хапшење, дуго очекивано, јасно одражава спремност нове владе у Београду да
приближи Србију Европској унији, доприносећи миру и стабилности на Балкану -
наведено је у саопштењу.

МИРОСЛАВ ЛАЈЧАК: ПРАВДА

ВИСОКИ представник међународне заједнице за БиХ Мирослав Лајчак изјавио је да је
хапшење Радована Караџића доказ да „правда сустигне свакога“:
- Вест да је Радован Караџић ухапшен, веома је позитивна за БиХ и за цели регион. Иако
су још два бегунца на слободи јасно је да је ово почетак краја најтрагичнијег поглавља
историје БиХ.

КАРЛ БИЛТ: ОДЛУЧНОСТ
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МИНИСТАР спољних послова Шведске Карл Билт поздравио је хапшење хашког
оптуженика Радована Караџића и оценио изузетно значајним што нова влада у Београду
тако брзо и одлучно показује посвећеност Европи.
- Надам се да ће Трибунал УН у Хагу ускоро бити у могућности да започне суђење, које
је требало да буде одржано пре више од 10 година - рекао је Билт.
СЕРЖ БРАМЕРЦ: ВАЖАН ДАН ЗА ПРАВДУ
Главни тужилац Хашког трибунала Серж Брамерц поздравио је хапшење Радована
Караџића, некадашњег председника Републике Српске током рата у Босни и
Херцеговини, само пола сата након што је објављено његово хапшење.
Брамерц је у име Тужилаштва честитао властима Србије, нарочито Савету за
националну безбедност, акционом тиму који је надлежан за откривање бегунаца и
Канцеларији тужиоца за ратне злочине, што су остварили ову прекретницу у сарадњи са
Међународним кривичним судом за ратне злочине у Југославији.
- Ово је веома важан дан за жртве које су чекале на ово хапшење током више од једне
деценије. То је такође важан дан за међународну правду, јер јасно показује да нико није
ван домашаја закона и да ће пре или касније сви бегунци бити изведени пред лице
правде - поручио је Брамерц.
У Хагу саопштено да ће датум Караџићевог пребацивања у затворску јединицу
Трибунала бити одлучен у догледно време.  
   
СОЛАНА: Београд доказао приврженост

Брисел - "То је добар дан за правду на Балкану", а "нова српска влада је доказала
приврженост европским вредностима", изјавио је после поноћи високи представник ЕУ
Хавијер Солана, у реаговању на хапшење Радована Караџића. "Нова влада у Београду
истрајно дела на даљој изградњи нове Србије - за квалитетне односе с Европском
унијом", додао је у саопштењу Солана. Високи европски представник је истакао "огромно
задовољство" због хапшења Караџића и нагласио да ће "Караџић изаћи пред Хашки суд,
где ће имати поштено суђење и одговарати за многе злочине".
Рен: Хапшење Караџића-кључно за пут Србије у ЕУ

Хапшење од Хашког суда оптуженог Радована Караџића је "кључни догађај за тежње
Србије да уђе у Европску унију", изјавио је европски комесар Оли Рен. 

Портпарол Високог представника ЕУ Хавијера Солане, Кристина Гаљак, пренела је
оцену да је "Караџићу једино право место Хашки суд, где треба да му буде праведно
суђено". 

У првој оцени европских дипломатских извора се подвлачи да "сви појединци морају
одговарати за ратне злочине". 

Хапшење Караџића ће, како је речено, бесумње бити у средишту пажње сутрашњег
заседања министар иностраних послова Европске уније, јер то може бити пресудан
заокрет и за одлуку о ступању на снагу споразума о стабилизацији и придруживању
Србије и Европске уније.

 4 / 8



Коментари на хапшење Радована Караџића
среда, 23 јул 2008 23:55

Дорис Пак: Успех за који треба захвалити Србији

Шефица делегације Европског парламента за југостиочну Европу Дорис Пак  каже да се
радује што је Радован Караџић коначно ухапшен и оценила да је то успех за који треба
захвалити пре свега Србији. 

"То је могло још много, много раније да се деси да су сви у БиХ сарађивали, укључујући и
међународну заједницу... Ми смо тамо имали своје представнике, много војника и
полицајаца и због тога је ово успех за који, пре свега, треба захвалити Србији, рекла је
Дорис Пак. 

Она је додала да током предстојећег процеса у Хашком трибуналу "очекује много лажи,
али и по коју непријатну истину, што такође треба истражити", али и изразила уверење
да ће Караџићево хапшење омогућити помирење у БИХ. 

Дорис Пак је оценила су до сада били хапшени само злочинци нижег ранга и да би сада
стварно било добро када би Караџић преузео одговорност. 

"Биљана Плавшић је то прва учинила. Срамота је што Караџић није раније ухапшен,
односно што се није предао. Због тога је за дивљење то што је Биљана Плавшић једина
до сада то учинила", казала је немачка политичарка.

ЕУ: Важна етапа на путу у ЕУ

Француско председништво Европске уније саопштило је да хапшење Радована Караџића
представља важну етапу на путу приближавања Србије Европској унији.

"Европска унија поздравља хапшење Радована Карадзића, оптуженог од Трибунала за
ратне злочине у бившој Југославији за геноцид, злочине против човечности и ратне
злочине", наводи председништво ЕУ.

"Овакав развој ситуације показује решеност нове владе у Београду да допринесе миру и
стабилности на Балкану", стоји у саопштењу.
Москва: Одлука о предаји Караџића унутрашња ствар  Србије

Питање предаје ухапшеног Радована Карџића Хашком трибуналу унутрашња је ствар
Србије, оценило је министарство спољних послова Русије. 

"Москва сматра да је то унутрашња ствар Србије, чије власти треба самостално да
донесу одлуку о могућој предаји Карадижћа Хашком трибуналу", рекао је неименовани
руски дипломата за РИА Новости. 

Русија инсистира да Хашки трибунал заврши рад до краја 2010. године, како је
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предвиђено резолуцијом Савета безбедности УН.

Бела кућа: Хапшење Караџића показује одлучност Србије

Бела кућа је поздравила хапшење бившег лидера босанских Срба Радована Караџића,
оцењујући да је то "важна демонстрација одлучности српске владе да сарађује са
Међународним кривичним судом за бившу Југославију". 

"Тренутак хапшења, само неколико дана после комеморације која је приређена за 7.000
бошњачких жртва масакра у Сребреници, посебно је пригодан јер не постоји бољи начин
да се одужите жртвама рата од привођења правди починилаца", саопштила је
портпаролка Беле куће Дејна Перило.

НАТО: Хапшење Караџића добра вест

Званичници НАТО вечерас су поздравили хапшење бившег лидера босанских Срба
Радована Караџића оцењујући да је то била "дугоочекивана добра вест". 

"Уколико је та информација потврђена, то је заиста добра вест за међународну
заједницу и то је вест којој смо се надали већ неко време", изјавио је портпарол НАТО-а
Џејмс Апатурај.
Ђукић-Дејановић:  Поштовати право

Председница Скупштине Србије Славица Ђукић-Дејановић изјавила је, поводом
хапшења хашког оптуженика Радована Караџића, да "међународно право и домаћи
закони морају да буду поштовани".

"То је тежак поступак, сада предстоји провера идентитета и све остале радње које су
уобичајене", рекла је она.

ДС, Нова влада привржена поштовању међународног права

Демократска странка оценила је да је хапшење хашког оптуженика Радована Караџића
резултат привржености нове владе поштовању међународног права али и
чињенице да се мора утврдити одговорност појединаца за злочине почињене на тлу
бивше Југославије. 
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ДС је у саопштењу истакла да је Србија тим хапшењем показала пуну одговорност и
спремност у проналажењу оптужених за ратне злочине. Додаје се да је тиме послата
јасна порука да су неодрживе критике о недостатку политичке воље и спремности
Србије да решава питање сарадње са Хашким трибуналом.

Коштуница, Хапшење се приказује као напредак и успех 

Председник Демократске странке Србије Војислав Коштуница каже да се хапшења
хашког оптуженика Радована Караџића приказује као велики успех и напредак
у моменту када ЕУ и САД врше снажан притисак да Србија призна независност Косова.
Коштуница наводи да се на Србију сада врши притисак како би се легализовало
отимање Косова, тако што ће Еулекс преузети овлашћења УНМИК-а и тако што САД и
ЕУ врше додатни притисак да се повећа број држава које ће признати независност
Косова. Такође, како додаје, Хашки трибунал доноси ослобађајуће пресуде за ратне
злочинце Насера Орић и Рамуша Харадинаја.

Ненад Чанак: Разоткрити и јатаке

Лидер Лиге социјалдемократа Војводине  Ненад Чанак поздравио је хапшење бившег
лидера босанских Срба Радована Караџића и затражио да се коначно разоткрије и
"мрежа Караџићевих јатака".  "Уверен сам да је ово тек први од доказа да Србија добија
шансу да се помакне са мртве тачке и да крене европским путем", казао је Чанак.
ЛДП поздравља хапшење Радована Караџића

Либерално демократска партија оценила је вечерас да је хапшење хашког оптуженика
Радована Караџића једини пут за откривање пуне истине и суочавање са злочинима
почињеним у име грађана Србије. 

"Грађани Србије годинама су били таоци Милошевићеве политике и хашких бегунаца
који су својим скривањем угрожавали интересе народа Србије. Хапшење Караџића је
једини пут за откривање пуне истине", наводи ЛДП.

Вучић: Хапшење је језива вест за Србију

Генерални секретар Српске радикалне странке  Александар Вучић оценио је да
хапшење хашког оптуженика Радована Караџића представља "језиву вест" за Србију. 

Вучић је рекао да је Србија на путу нестанка јер је председник Србије Борис Тадић
почео да учвршћује  диктатуру и додао да он овим хапшењем враћа услугу онима који су
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му помогли да формира неприродну владу са социјалистима. 

"Наш отпор Тадићу, Дачићу и режиму биће све јачи, шири и већи", казао је генерални
секретар радикала и додао да ће та странка сутра одржати ванредну конференцију за
новинаре поводом хапшења Караџића.
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