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Група Срба која је до 1995. године живела у Крајини тужила је америчку
војно-консултантску фирму МПРИ, тврдећи је да је учествовала у геноциду и тражи
милијарде долара одштете, пише данашњи "Вечерњи лист".Према тврдњама тужиоца,
приватна компанија је војно опремала хрватске војне снаге, подучавала хрватске
официре и осмислила план операције "Олуја".

  

У тужби, написаној на 40 страна, сведоци наводе да је циљ "Олује" био "силом протерати
мањинску етничку групу", а компанију МПРИ спомињу као "учесника у геноциду", пише
хрватски лист.

  

"Операција Олуја постала је највећа копнена офанзива у Европи од Другога светског
рата, а као последицу је имала убиства и нехуман однос према хиљадама Срба, насилно
протеривање 200.000 Срба из њихових вековних домова, пљачку и уништавање имовине
вредне стотине милиона долара", наведено је тужби.

  

Група Срба је навела и да је тадашњи министар обране Гојко Шушак на састанку с
представницима фирме МПРИ у октобру 1994. године, кад је с америчком компанијом
наводно склопљен мултимилионски уговор, казао да "жели Србе истерати из Крајине".

  Случај се води у федералном суду у Чикагу, пренео је "Вечерњи лист".  
  Документационо-информациони центар "Веритас" ће пружити сву потребну помоћ
крајишким Србима који су подигли тужбу против америчке војно-консултантске фирме
МПРИ због учешћа у геноциду почињеног у операцији "Олуја", изјавио је данас
председник те невладине организације Саво Штрбац.  
  Штрбац је навео да ће америчким адвокатима бити стављена на располагање сви
докази које поседује "Веритас": спискови убијених и рањених Срба, евиденција о
њиховом изгону, спаљеним домовима, уништеној и опљачканој имовини, током и после
операције "Олуја". 
  
  "Учествовали смо у припремама тужбе", рекао је он у изјави Тањугу и објаснио да су
први контакти успостављени пре годину дана, а тројица америчких адвоката посетила
"Веритас" 17. новембра прошле године.  
  "Ми смо спона између крајишких Срба и америчког адвоктског тима и радо смо
прихватили ову сарадњу", указао је Штрбац.  
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  "Према мојим сазнањима, прве тужбе покренули су Срби који су избегли у САД и
постали амерички држављани, а којима је у 'Олуји' убијен неко од чланова породице",
казао је Штрбац.  
  Он је поручио да ће касније уследити и тужбе чланова породица страдалих у "Олуји"
који живе у Србији, Републици Српској и другим земљама за претрпљену душевну бол и
накнаду штете за уништену и девастирану имовину.  
  Штрбац је навео да Србе прогнане из Крајине пред америчким федералним судом у
Ццикагу заступа велика америчка фирма, која има на десетине адвоката и филијале у
више земаља широм света.  
  Према његовим речима, адвокати од породица неће узимати новац унапред, већ раде
на проценат, а у ову веома скупу грађанску парницу "не би ушли да не очекују да ће им
се исплатити." 
  
  (РТС)  
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