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Холандски министар иностраних послова Максим Ферхаген у четвртак увече на
заседању лидера земаља Европске уније у Бриселу изјавио да је за Холандију хапшење
оптуженог Ратка Младића најбољи доказ пуне сарадње Србије са Хашким трибуналом.

Он је новинарима рекао да ће све чланице Европске уније просудити да ли је то
постигнуто пошто се у петак чује извештај хашког тужиоца Сержа Брамерца Савету
безбедности УН.

Ферхаген је истакао да ће Брамерц "обавестити Савет безбедности УН да је
констатован напредак" у сарадњи Србије с трибуналом у Хагу.

"Али ми сматрамо", предочио је Ферхаген, "да је јасно да нема пуне сарадње".

"Сачекаћемо да видимо шта ће рећи Брамерц и какав ће бити закључак Савета
безбедности УН. За Холандију је сарадња Србије са хашким судом важна због следећих
корака у европској интеграцији", рекао је Ферхаген.

"Свесни смо напретка", додао је он, "који је Србија остварила, при чему је свакако важан
корак било хапшење (Радована) Караџића. Али ја само гледам шта Срби треба да учине
да испуне захтеве хашког суда".

На питање како објашњава да је само Холандија против и на једној страни, а да су за
даље кораке у сарадњи са Србијом на другој страни двадесетшест осталих чланица
Уније, холандски министар је узвратио:

"Не, нису двадесетшесторица на другој страни, јер одлуку морамо донети једногласно,
исто као када смо одлучили у Савету министара да потпишемо Споразум о
стабилизацији и придруживању са Србијом, а тада смо свих нас двадесет и седам
чланица једногласно одлучили да је нужна пуна сарадња са хашким судом".
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Холандски министар иностраних послова је додао да јасан знак пуне сарадње са
Трибуналом мора бити хапшење преосталих оптужених, међу којима је главни Младић,
коме мора да се суди јер је "одговоран за најтеже злочине после Другог светског рата".

(BBC)
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