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Специјални представник ЕУ за дијалог Београда и Приштине, Мирослав Лајчак, изјавио
је да су поједини медији и политичари на Балкану погрешно протумачили мапу у његовом
кабинету тврдећи да је на њој Косово приказано као део Србије.

  

  

“Како је мапа у мојој канцеларији на замућеној позадини екрана током мог интервјуа
данас изазвала нека погрешна тумачења, делим њену стварну фотографију изблиза. То
је званична мапа ЕУ Западног Балкана. Косово је ту, као и линија која раздваја Косово
од Србије,” навео је Лајчак на Твитеру.

  

As the map in my office in the blurred screenshot of my interview has caused some
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misperceptions today, I am sharing an actual close-up photo of it. It is an official EU map of the
Western Balkans. Kosovo is there and so is the line separating Kosovo from Serbia. pic.twitter.
com/VXFggOLmug

— Miroslav Lajčák (@MiroslavLajcak) February 25, 2021    

Лајчак је нешто касније навео да су данашњи коментари у вези с мапом "пример зашто је
толико важан дијалог о нормализацији односа Косова и Србије - да слична питања не би
више изазивала неспоразуме".

  

На слику Лајчака, која је на Косову изазвала бурне реакције, реаговао је и портпарол
шефа европске дипломатије Жозепа Борела који је на Твитеру написао да су тврдње о
мапи неосноване.

  

Yes, having such a map in your office with such a job description is a major gaffe. https://t.co/
MQFKo0dzxX

— Florian Bieber (@fbieber) February 24, 2021    

"Тврдња о мапи је потпуно погрешна и нетачна. Ова званична мапа ЕУ је у складу са
статусно неутралном позицијом Европске уније. Препоручио бих свима да се усмере на
питања која помажу унапређивању дијалога о нормализацији односа, уместо да
покушавају да измишљају лажне приче", написао је Борелов портпарол Петер Стано.

  

На Косову је та изјава Стана прокоментарисана позивом да ЕУ, ако је неутрална, не
користи карте из прошлости јер су оне далеко од неутралности према статусу Косова.

  

(РСЕ)
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