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Ив де Кермабон: Еулекс од уторка и на северу Косова 

Сто припадника Еулекса од уторка на северу Косова, најавио шеф мисије Ив де
Кермабон. Од првог дана Мисија ће бити одговорна за владавину права у Покрајини.
Међународне судије у Косовској Митровици. Еулекс ће се бавити и решавањем злочина
почињених над Србима, обећава Кермабон.

Шеф Еулекса Ив де Кермабон најавио је да ће у уторак на северу Косова бити
распоређено око сто људи из те мисије.

На прелазима на северу Косова, које су Срби спалили након једностраног проглашења
независности Косова у фебруару, биће распоређено неколико полицајаца и гранична
полиција, док ће одређен број људи бити распоређен испред суда у Косовској
Митровици, рекао је Кермабон и потврдио да ће Еулекс у уторак бити распоређен на
целој територији Косова и Метохије.

Ив де Кермабон је у интервјуу Танјугу објаснио да ће се радити по принципу "искључити
и укључити" и да ће он, заједно са људима из Европе, од 9. децембра бити одговоран за
владавину права у покрајини.

"Еулекс је европска мисија, коју је усагласило 27 земаља чланица Европске уније и она
делује под Резолуцијом Савета безбедности УН 1244," подсетио је Кермабон, истичући
да је одлука генералног секретара УН и високог представника ЕУ законска основа
мисије ЕУ на Косову.

Кермабон је најавио да ће у уторак у Суду у Косовској Митровици бити распоређени
судије и тужиоци, како би остварили бољи контакт са локалним судијама и почели што
пре да раде са њима у корист свих грађана.

Без употребе силе
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Истакавши да приликом распоређивања не намеравају да употребе силу, француски
дипломата, иначе бивши војни генерал и командант Кфора, додао је да Еулекс не жели
да "гура" људе да одмах прихвате мисију ЕУ.

Коментаришући могућност за наставак разговора са представницима српског правосуђа
који желе да се врате у суд у Митровици, Кермабон је рекао да би желео да оснује
добар и функционалан суд због чега ће прво почети да раде међународне судије и
тужиоци.

"Мислим да треба основати мултиетничко друштво на целој територији Косова, такође и
мултиетничке институције. Нећемо журити и нећемо деловати силом, али морамо
разговарати и објаснити, послати поруку шта је Еулекс и како он ради", рекао је
француски дипломата.

Кермабон је нагласио да постоји много случајева које треба решити и да је то један од
разлога због којег Срби треба да разговарају са представницима мисије ЕУ на Косову.

Злочини над Србима

Шеф Еулекса је додао да ће се мисија којом руководи бавити и питањем најтежих
етнички мотивисаних злочина почињених над Србима, попут убиства породице Столић у
Облићу, жетелаца у Старом Грацку и убиства деце у Гораждевцу.

"Као прво, ја сам веома добро упознат са овим случајевима, а нарочито са убиством деце
на реци, јер сам био овде у Кфору. Верујем да смо веома одлучни да обавимо ове
истраге и покушамо да их решимо", рекао је Кермабон.

Кермабон је навео да је срж његове мисије да доведе стручњаке да би се стање у
правосуђу поправило и како би ови случајеви били решени што пре.
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Шеф Еулекса рекао је да је свестан чињенице да екстремиста има и на северу и на југу
Косова, али да је Еулекс ту да би се борио против организованог криминала и
криминалаца.

Кермабон је  је послао писмо свим председницима општина на северу Косова да би им
објаснио шта ће Еулекс да ради и да је спреман да се сретне са људима већ данас или
сутра.

Еулекс има добру сарадњу са Кфором и УНМИК-ом, каже Кермабон и очекује мирно
распоређивање мисије 9. децембра на целом Косову. Шеф Еулекса на крају поручује да
ће учинити све да се избегне било какав инцидент.

(PTC)
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