Расим Љајић: Младић неће моћи да избегне домаћим и страним обавештајцима
понедељак, 27 јул 2009 20:44

Координатор Акционог тима за завршетак сарадње са Хашким трибуналом и министар за
рад Расим Љајић изјавио је данас да хашки оптуженик Ратко Младић неће моћи још дуго
да буде на слободи јер се акције потраге наших и страних служби сталне.

"Немогуће је да избегне толиком броју домаћих и страних обавештајаца", казао је Љајић
за телевизију Б92 и навео да је последња потрага била прошле недеље.

Он је нагласио да страни обавештајци само дају обавештајне податке, а не учествују у
операцијама које спроводе домаће службе безбедности.

"Одговорно тврдим да ми сарађујемо са више служби безбедности из региона. Реч је о
чистој оперативној размени информација и података које ми користимо на терену", казао
је Љајић.

Љајић је навео да су све веће шансе да Младић буде пронађен јер је, каже, немогуће да
он избегне потрагу у коју су укључени најбољи домаћи оперативци.

"Ратни командант Војске Републике Српске скрива се већ 14 година од власти и Хашког
трибунала. Нико од надлежних у Србији више не очекује да ће се генерал Ратко Младић
добровољно предати", рекао је он.

Према његовим речима, потрага за Ратком Младићем додатно оптерећује буџет Србије,
али и више од тога, његово скривање наноси штету Србији у међународној заједници,
каже Љајић.

Љајић је уверен и да само хапшење Младића али и Горана Хаџића може да промени
став Холандије о деблокади европских интеграција Србије.

1/2

Расим Љајић: Младић неће моћи да избегне домаћим и страним обавештајцима
понедељак, 27 јул 2009 20:44

“Мени се чини да ћемо лакше лоцирати Младића, него што ћемо да убедимо Холанђане
да промене свој став. Нема тога што све нисмо покушавали и пробали. Од заказивања
састанака до лобирања и ништа од тога није дало резултате. Као да причате са зидом",
навео је Љајић.

Он је додао да то не значи да се одустаје од даљих дипломатских активности у том
правцу, али и да "искрено не очекујем да се то догоди, и да је то губљење времена".

Он је нагласио да оперативци истовремено трагају и за другим преосталим бегунцем,
Гораном Хаџићем, о коме до пре годину дана није било никаквих података, али је у
међувремену истрага напредовала.

(Танјуг)
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