
Вук Јеремић: Приштинске власти на скупу у Сарајеву под заставом Унмика
недеља, 16 мај 2010 21:59

Министар спољних послова Србије Вук Јеремић изјавио је да је постигнут чврст договор
да приштинске власти на предстојећој конференцији у Сарајеву буду заступљене у
складу са Резолуцијом 1244 Савета безбедности Уједињених нација.

  

Министар Јеремић у интервјуу за Тањуг такође изнео да није исључено да саветодавно
мишљење Међународног суда правде (МСП) о легалности једностраног проглашења
независности Косова и Метохије може бити прослеђено Генералној скупштини УН већ
током лета.

  

"Постигнут је чврст договор са шпанским организаторима (конференције Европска
унија-Западни Балкан), што нам је потврђено и приликом састанака са шефом
италијанске дипломатије Франком Фратинијем у Београду и Анкони, да ће формат
евентуалног учешћа привремених институција из Приштине у Сарајеву бити у складу са
Резолуцијом 1244 уз присуство Мисије УН у покрајини (УНМИК). Дакле, на начин који је у
складу са нашом уставном позицијом везаном за Косово", рекао је Јеремић.

  

Истичући важност конференције која ће 2. јуна бити одржана у Сарајеву, посебно у
светлу садашње кризе због које у "одређеним деловима ЕУ расте скептичност према
наставку процеса проширења", Јеремић је додао да ће Србија учинити све што може да
она буде успешна, и изразио наду да ће се представници Приштине, ипак, одлучити да
на њој учествују.

  

Јеремић је, међутим, нагласио да Србија од свог захтева да Косово никако не може бити
представљено као независна држава "неће одустати ни по коју цену".

  

"То за нас представља црвену линињу и у правном и у политичком смислу, црвену линију
коју никада нећемо прећи. Која год формула на крају буде примењена, Приштина, за
разлику од Србије, не може бити представљена као суверена држава. Ни у Сарајеву,
нити било где друго", истакао је шеф српске дипломатије.

  

"Већ колико сутра, на седници Савета безбедности УН, то ће бити очигледно. Србија ће
наступити самостално иза табле на којој пише име наше земље, док ће представник
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привремених институција из Приштине наступити у пратњи (шефа УНМИК-а) Ламберта
Занијера и на његовој табли ће писати само његово име и презиме", додао је Јеремић.

  

Упитан о предстојећој седници Савета безбедности УН и о извештају генералног
секретара Бан Ки Муна, министар спољних послова је рекао да је "извештај детаљно
проучен" и да ће Србија током седнице "указати на све пропусте" који се у њему налазе.

  

"Нажалост ситуација на терену се од последњег извештаја Генералног секретара
прилично погоршала - пре свега када је реч о положају Срба и другог неалбанског
становништва у покрајини. Детаље о томе ћемо изнети на седници. По свему судећи,
дискусија на Савету безбедности ће бити изузетно напета, с обзиром да веома лако
може да се деси да то буде последња седница пред изношење мишљења Међународног
суда правде", рекао је он.

  

Упитан о очекивањима везаним за одлуку МСП, Јеремић је рекао да "не би требало да
нас изненади уколико мишљење суда буде прослеђено Генералној скупштини УН већ у
току лета, што нажалост није најидеалнији тренутак, с обзиром да у дипломатском
смислу лето представља мање-више 'мртву сезону'".

  

"Али,шта је ту је. Спремно ћемо дочекати тај тренутак", додао је он.

  

На питање да ли се настављају притисци на државе које нису признале једнострано
проглашену независност институција у Приштини да то учине, Јеремић је рекао да "из
директне комуникације са многим земљама широм света можемо закључити да су ти
притисци моногоструко увећали".

  

"У конкретном случају Џибутија то је више него очигледно. Наиме, пре само два месеца у
разговору који сам водио у Манили са министром спољних послова те земље добили смо
експлицитно обећање да они свој став неће мењати, у најмању руку до изношења
мишљења Међународног суда правде. Тај став се, међутим, променио нагло, а да о томе
нисмо унапред били обавештени", изнео је Јеремић.
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Он је напоменуо да "то није могуће објаснити ни на један други начин осим да је на
Џибути извршен притисак на високом нивоу из неке од најутицајнијих престоница света".

  

"Треба бити свестан чињенице да су нам у овој 'утакмици' ривали изузетно моћне
државе. Имајући то у виду, мислим да имамо разлога да будемо задовољни досадашњим
учинком", додао је шеф српске дипломатије.

  

Упитан о дипломатској акцији коју је Србија предузела након искључења мобилне
телефоније српских оператера на Космету, Јеремић је рекао да су "свеобухватни напори
Србије донели резултате", захваљујући чему "велика већина наших сународника на
Косову поново има сигнал".

  

"Од пресудне важности је да се овај и слични инциденти више не понављају, јер
очигледно дестабилизују и онако крхку ситуацију на терену. За то ћемо тражити
подршку на седници Савета безбедности УН", додао је он.

  

На питање очекује ли после одлуке МСП поновно покретање преговора о будућем
статусу Космета, Јеремић је одговорио да се Србија се од самог почетка залагала за то
да компромисно решење буде постигнуто дијалогом.

  

"Једино се тако може доћи до одрживог решења које ће омогућити мир, стабилност и
убрзање процеса европских интеграција Западног Балкана. Надам се да ће након
изношења мишљења Међународног суда правде свима постати очигледно да томе не
постоји алтернатива", рекао је он.

  

Упитан да ли би то могло да се протумачи као својеврстан пораз спонзора косметске
једнострано проглашене независности, министар Јеремић је напоменуо да у овом
процесу "не сме бити победника и поражених".

  

"Ниједна страна не може да добије све, нити било која друга да све изгуби. На крају
мора бити постигнут компромис. Са своје стране учинићемо све да до тога дође",
закључио је јеремић у интервјуу Танјугу.

 3 / 4



Вук Јеремић: Приштинске власти на скупу у Сарајеву под заставом Унмика
недеља, 16 мај 2010 21:59

  

(Танјуг)
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