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 Косовски премијер Аљбин Курти позвао је западне силе да не врше притисак на Косово
да прихвати формирање Заједнице српских општина, већ да се уместо тога фокусира на
то како да Србија постане демократскија земља и да одустане од, како је рекао,
хегемонистичких идеја Београда.

  

Курти је у интервјуу за агенцију Асошиејтед прес рекао да „српске власти треба да
признају независност свих бивших република СФРЈ, како би се суочиле са прошлошћу“.

  

Нагласио је и да Београд треба више да се окрене Западу и НАТО-у уместо Русији.

  

„Ако се ослободе идеје да је Косово и даље део Србије, биће много демократскији,
европскији“, рекао је Курти.

  

Према Куртијевим речима, досадашњи преговори су се свели на идеолошко решавање
проблема, што је довело до тога да је „свако решење постало још компликованије, још
мање оримењиво, а јавност изгубила интересовање“.
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Нови француско-немачки предлог је „добар оквир и платформа за прогрес, што нам
улива наду у погледу исхода будућих преговора и постизања споразума“, рекао је Курти.

  

Агенција АП подсећа да детаљи тог предлога нису представљени јавности.

  

Наводи се и да су САД појачале притисак на Приштину да спроведе Бриселски споразум
из 2013. и оснује ЗСО, која би на локалном нивоу координисала активности у области
образовања, здравства, урбанизма и просторног планирања и економског развоја.

  

Агенција, међутим, подсећа да је Уставни суд Косова 2015. године прогласио такав план
неуставном, уз оцену да ЗСО искључује друге, несрпске етничке групе ида би та
заједница имала и извршна овлашћења.

  

Курти је у интервјуу поновио да формирање ЗСО није његов приоритет. Он је прошле
седмице је изнео и низ услова, рекавши да таква заједница може бити основана само
као део коначног свеобухватног споразума о нормализацији односа Београда и
Приштине.

  

„Западне силе требало би да извуку поуке из примера Републике Српске, и да се плаше
формирања мини-државе на Косову“, рекао је Курти.

  

„Ако на Западном Балкану афирмишемо идеју заједница општина заснованих на
етничком принципу, то је рецепт за нове конфликте“, рекао је Курти.

  

Запад, према његовим речима, не треба да врши притисак на мале државе попут
Косова, које су демократске.

  

Проблеми који постоје између Косова и Србије су можда мали и иритантни, а Запад
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треба да обрати пажњу на то шта се догађа у региону, „јер ће било какво погрешно
решење на Балкану бити примењено и другде“, рекао је Курти.

  

Нагласио је да је међусобно признање срж било ког преговарачког процеса, што
Београд одлучно одбацује.

  

(Бета-АП)
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