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Хаг тајно одбио да пусти генерала Младића на лечење у
Србију
Механизам у Хагу одбио је да пусти генерала Ратка Младића на привремено лечење у
Србију. Та одлука је означена као тајна. Младићева породица сматра да су то учинили
како би сакрили од јавности како крше генералова права на лечење и живот, и да се не
види да су одбили да га пусте на лечење без икаквог основа.
- Прогласили су је тајном да ми сад не бисмо могли да је коментаришемо, јер ако било
шта о садржају одлуке кажемо, сносићемо последице - каже за Новости Младићев син
Дарко.
- Нема ниједног разлога да та одлука буде тајна, осим ако нешто крију. Кад су одбили да
га пусте на лечење у Русију, та одлука је била јавна.
Дарко каже да је потпуно нејасно како су могли да одбију захтев одбране, јер се “из свих
поднесака које су предали суду јасно види да су доктори и службеници секретаријата
лагали о скоро свему везаном за Младићево здравље”.
- Плашимо се да је ово начин да га ликвидирају. Пре неколико дана продужили су Јовици
Станишићу до краја августа привремену слободу ради лечења у Београду. Зашто за
Ратка не важе иста правила? Он је много лошијег здравља од Станишића. Све друге су
пуштали на лечење, а Харадинаја чак и да се бави политиком - наводи Дарко.
Последњим поднеском који је одбрана предала доказује се да је др Фалке прво одбацио
дијагнозу др Ристића, а онда после почео да Младићу даје терапију коју је овај
предложио. Такође, показано је и да су независни вештаци радили са Фалкеом, да пишу
једно, а закључују друго, и да су наручени да покрију Фалкеове пропусте и
манипулације.
Младићев син наводи да ће одбрана сад тражити да судско веће преиспита ту своју
одлуку и да обелодане на шта су се позвали кад су је донели:
- Из свих докумената које смо им поднели јасно се види да му лекари у Холандији нису
пружали добро лечење. Говоре да тамо има боље могућности да се лечи него у Србији,
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али шта то вреди ако га не лече. Ратко је све слабији и слабији.
Одбрана је у приложеној документацији суду доказала да је доктор Паулус Фалке
признао да шест година Младићу није урадио основне прегледе срца. Затим, да је неке
урадио тек после прегледа српског доктора Велибора Ристића, да је муљао са
документацијом па неке анализе лажно приказивао да је радио неколико месеци раније.
Достављен је и Фалкеов извештај у којем је признао да је Младићево стање лоше, да
има значајна ограничења, што значи да не може да бежи. Предати су и докази да су
лекари у притвору говорили неистине о учесталости високог притиска код Младића и да
су скривали да се жали на бол у грудима.

Преузето са: http://www.vostok.rs/
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