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Саопштење

Поштовани господине Меучи, хвала вам што сте се сетили да након седам дана нас
удостојите одговора на наш захтев да се господину Оливеру Ивановићу омогући одбрана са
слободе. Очекивали смо да ћете опет поновити празне флоскуле па вам на сваку од њих
сада одговарамо питањем:

1. Навели сте да одлуке доносе независне судије, овим путем вас питамо да ли су судије
независне и од политичког утицаја унутар самог Еулекса, јер како друго објаснити чињеницу
да сте ви још пре неколико месеци визионарски предвидели трајање притвора господину
Ивановићу, или да српски народ на Косову и Метохији више од деценије чека да на
оптуженичкој клупи види убице деце из Гораждевца. оне који су убили жетеоце у Старом
Грацку или организовали погром 17. марта 2004. године и многих других злочина?
2. Истичете да суд доноси одлуке на основу доказа и аргумената, овим путем вас питамо

да ли сте упознати да ниједан он 47 сведока тужилаштва није поткрепио наводе оптужнице,
а да су скоро сви они говорили у прилог одбрани, па то опет није било довољно да тужилац
одустане од оптужнице, нити да се господину Ивановићу укине притвор, који је прерастао у
казну?
3. Истичете да се политички утицај не сме вршити на правосудне функције, ми то никада

нисмо ни чинили, али зар очекујете да ћемо ћутати на угрожавање људских права
господина Ивановића, али и било кога другог?

4. Кажете да се трудите да нема кашњења у судском процесу. Да ли знате да ће у
периоду од 1. јуна до 10. септембра Еулексово веће имати паузу 65 дана?
5. Кажете да се водите начелом да је свако невин док се не докаже супротно. Вођени

досадашњим искуством, да нико од сведока оптужбе, није оптужио господина Ивановића,
како ћете Оливеровом трогодишњем сину Богдану објаснити да сте га одвојили од оца 19
месеци без разлога?
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