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Ahogyan arról a DélHír beszámolt a colmari fellebbviteli bíróság
elutasította Szerbia kiadatási kérelmét, és szabadon engedte Ramush Haradinaj volt koszovói
kormányf?t, a Koszovói Felszabadítási Hadsereg (UÇK) egykori vezet?jét.
Haradinajt január 4-én tartóztatták le Svájc és Franciaország határán Szerbia elfogatóparancsa
nyomán, ugyanis Belgrádban háborús b?nökkel vádolják. A felmentés ellen Aleksandar Vu?i?
miniszterelnök is tiltakozott és érthetetlennek nevezte a döntést.
Eközben Strasbourgban a szerbiai Köztársasági Parlament delegációja kivonult az
Európa Tanács ülésér?l, ezzel tiltakozva a Koszovói Felszabadítási Hadsereg egykori
vezet?jének felmentése ellen, aki fegyverrel vívta ki a függetlenséget egy szerbiai nemzeti
kisebbségnek, mindeközben pedig fittyet hányt a szerb nép nemzeti érdekeire.

A küldöttség közleménye szerint "A döntés a francia bíróság szégyene.".

A szerbiai delegáció tagjaként, a látványos kivonulási akciónak részese volt Kovács
Elvira, a Vajdasági Magyar Szövetség politikusa is.

Kovácsot (aki "valamiért" nem vette még fel férje, Voislav Milosavljevi? nevét - a szerk.) már
kevésbé zavarja, hogy a pártja több községben is politikai koalícióban van olyan a Szerb
Haladó Párthoz (SZHP) vagy épp a Szerb Radikális Párthoz (SZRP) köthet? politikusokkal,
akiket megvádoltak vagy pedig el is ítéltek háborús b?nök elkövetéséért.

Így például Kovács Elvira az ellen sosem tiltakozott, hogy Zomborban a VMSZ hatalmi
koalíciós partnerének, az SZHP helyi szervezetének elnöke az a Slobodan Stani?, akit a spliti
megyei bíróság húsz évig tartó szabadságvesztésre ítélt, háborús b?nök elkövetéséért.
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A VMSZ-el szövetséges politikus 1991-ben annak a félkatonai alakulatnak volt a tagja, amely a
Potravlje dalmát faluban foglyul ejtett horvát katonákon kívül civileket is kivégzett. Mi több, a vád
szerint Stani? saját kez?leg kínozta, l?tte le és dobta szakadékba Mirko Hrgovi? nev? foglyot.
L. K.
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