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Амерички стручњак за западни Балкан Данијел Сервер и његов немачки колега Бодо
Вебер очекују да ће САД и ЕУ успети да реше спор Београда и Приштине.
Они се овом искоду надају након доласка нове америчке администрације,
Двојица аналитичара су за телевизију Кљан Косова рекли да очекују да ће тандем ЕУ и
САД, после доласка новог председника Џозефа Бајдена у Белу кућу, успети да коначно
помири две стране.

Приштинска телевизија наводи да су ''сумње које су се појавиле око америчке подршке
Косову изгледа нестале Бајденовим избором за председника, док расту очекивања да
ће проблем са Србијом бити решен једном заувек''.

"Очекујем да ће председник Бајден, заједно са ЕУ, радити на томе да Београд и
Приштина постигну свеобухватно решење њихових нерешених питања'', рекао је Сервер,
професор на вашингтонском Универзитету Џонс Хопкинс.

Као и Американац, по овом питању се слаже и Немац Вебер, виши сарадник Савета за
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политичку демократизацију (ДПЦ) из Берлина, који је рекао да дефинитивно очекује да
нова америчка администрација да приоритет дијалогу Београда и Приштине уз сарадњу
са ЕУ.

Како наводи Кљан Косова, Вебер је чак је изразио "срећу" што је администрација
Доналда Трампа, која се према косовском проблему односила, како је оценио, „опасно“,
коначно отишла.

„Веома опасан наступ бившег изасланика (Ричарда) Гренела привукао је пажњу
Бајденовог тима по питању Косова и Србије и током кампање. Радујем се што ће се
администрација Бајдена вратити, као некада, блиској трансатлантској сарадњи са ЕУ по
питању Косова и Србије, и то ће коначно омогућити прави наставак преговора о
коначном, свеобухватном споразуму са ЕУ у главној улози, а САД у снажној партнерској
улози“, казао је Вебер.

Вебер има велика очекивања да ће пут који ће Бајден следити у вези са Косовом "бити
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управо онај који је следио 1990-их".

С друге стране, Сервер каже да верује да Приштина неће прихватити споразум са
Србијом који Косово излаже ризику, али не искључује могућност компромиса.

„Верујем да, било ко да је на власти у Приштини, неће пристати на свеобухватно решење
које није у општем интересу Косова, али је компромис око небитних питања увек део
преговарачког решења", каже Сервер.

(Танјуг)
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