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 Председница Владе Ана Брнабић изјавила је данас да је косовски премијер Аљбин
Курти довео Србе и Албанце "на саму ивицу рата" и најавила да је Београд због тога
близу одлуке да у складу са Резолуцијом 1244 Савета безбедности УН затражи
повратак својих трупа на Косово и Метохију.

  

„Сваког дана се крши не само бриселски него и кумановски споразум. Близу смо тога да
по Резолуцији 1244 затражимо повратак наших снага на Косово, јер Кфор не ради свој
посао. Срби се не осећају безбедно и физички су и животно угрожени, укључујући и
децу у вртићима“, рекла је Брнабић на Аеродрому „Никола Тесла“.

  

Брнабић је додала да ће детаље о томе у току дана изнети и председник Србије
Александар Вучић.

  

Она је оценила да све што ради Курти представља опасност за Србе и Албанце, али и за
Европу.
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„То је политика 18. и 19. века. То буди осећања очаја. Изузетно сам забринута и тешко је
било спавати синоћ“, рекла је она.

  

Брнабић је оценила да Курти ништа не ради сам већ да је имао и „помоћ партнера у ЕУ
која не реагује“.

  

„У ЕУ не реагују на то што се дешава, или реагују када догори до ноката. Кфор и Еулекс
не раде свој посао, не само у складу са бриселским него и са кумановским споразумом.
Не штите Србе на Косову ни јужно али ни северно од реке Ибар“, рекла је премијерка
Ана Брнабић.

  

Видети још:

  

 Петар Петковић: Званични Београд ће, по Резолуцији 1244 СБ УН, размотрити
могућност повратка до 1.000 припадника својих безбедносних снага на Косово

  

(Бета)
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