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Државни секретар у Министарству за Косово и Метохију Оливер Ивановић изјавио је
ФоНету да тему поделе Косова "намећу странци", које гризе савест "због
непринципијелног става око косовске независности". За Ивановића је "више него
очигледно да Запад схвата да је пожурио са косовском независношћу и да то неће
решити проблем".

  

"Нема ту политичке стабилности, нити има владавине права", додао је Ивановић,
указујући да "Србија неће да се сложи са таквим решењем".

  

"Они су, разговарајући са некима, помислили да ће Србија прихватити независност",
рекао је Ивановић, који сматра да "ни тренутна понуда да постане чланица Европске
уније, не би натерала Србију да промени став".

  

Ивановић ванредну седницу Савета безбедности види као "руски покушај да се ставови
приближе" и објашњава да "позиција председавајућег даје велике могућности по питању
иницијативе".

  

"Мислим да би ово требало схватити као руски покушај да се ставови приближе, како би
резолуција коју је Србија
  предложила лакше прошла", прецизирао је Ивановић.

  

Он је, истовремено, напоменуо да "није довољно да се обезбеди већина у Савету
безбедности, већ је потребно да се та већина обезбеди и у Генералној скупштини".

  

Ивановић је захтев Косова да се промени Резолуција 1244 оценио као "потпуно
бесмислен" и објаснио да тај документ "не може да се промени, имајући у виду став
Русије и Кине,
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  али и неких других чланица Савета безбедности".

  

На питање да ли је време да започну разговори српске и албанске стране о животним
проблемима на Косову, Ивановић је одговорио да ће се "кренути пре са неким другим
разговорима, о несталим и киндапованим лицима, што је веома битно".

  

Ивановић "не може да верује" да ће технички разговори моћи да крену "без питања
статуса".

  

Према његовим речима, "сва техничка питања у првом, можда и другом, кораку се
заснивају на статусу".

  

"Зато мислим да ће обе стране морати да буду флексибилне у оном смислу да се нађе
неко решење које би могло да буде прихватљиво за обе стране. Ово што данас имамо је
статус који је за Србе и Србију апсолутно неприхватљив", закључио је Ивановић.

  

(ФоНет)
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