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 Специјални представник Европске уније за дијалог Београда и Приштине, Мирослав
Лајчак, данас касно поподне стигао је на Косово, започевши тако вишедневну посету
Западном Балкану. Лајчак ће, након тродневног боравка на Косову, потом посетити и
Београд и Подгорицу. Први састанак одржао је са победником на недавно завршеним
изборима – Аљбином Куртијем, односно Самоопредељењем. Након једносатног
састанка, лидер Самоопредељења Аљбин Курти остаје при свом ранијем, познатом
ставу – не жури са дијалогом, преноси КоССев.

  

Иако не пориче важност дијалога са Србијом, он мора да буде добро припремљен и
искрен. Додао је и да није под временским притиском, није дао ни датум за наставак
дијалога.

  

  

„Нема датума, јер морамо да формирамо владу, мора се обавити потврда резултата
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избора. Влада ће такође имати министра спољних послова за све извршне послове. Ја
нисам против дијалога у принципу, ја сам за принципијелан дијалог“, рекао је Курти,
преноси КоССев позивајући се на Коху.

  

„Информисао ме је о процесу дијалога уопштено. Ја сам још једном објаснио да смо
победили на изборима са нашим програмом који се фокусира на правди и запослењу, да
се налазимо у пандемији коронавируса и да нисмо против дијалога али желимо да он
буде принципијелан и добро припремљен“, поновио је Курти сличну поруку за Т7.

  

Излистао је приоритете за будућу косовску владу, а на првом месту није дијалог са
Београдом, већ правда и обезбеђивање нових радних места, уз борбу против ширења
пандемије, односно епидемије коронавируса.

  

Курти са Лајчаком није разговарао о мапама

  

Косовске медије интересовало је да ли се „разговарало о мапи у Лајчаковој канцеларији“.

  

Курти је казао да са Лајчаком није разговарао о мапама, пише Коха.

  

Насупрот њему, најављујући посету региону прошле недеље, Лајчак је поновио поруку
коју је дан након косовских избора упутила Европска унија – да очекује наставак
дијалога убрзо након формирања косовске владе.

  

Што се мапе тиче, то што су косовски политичари и медији на једном снимку Лајчака у
свом кабинету у позадини на једној мапи приметили Косово које није границом
раздвојеном од Србије покренуло је лавину њихових реакција, уз албанску јавност.

  

Није помогло ни објашњење портпарола Питера Станоа да се ради о статусно
неутралној мапи у складу са ставом ЕУ, због пет чланица које не признају косовску
независност, те правдање и самог Лајчака, да је реч о званичној мапи Западног Балкана

 2 / 3



Аљбин Курти после састанка са Лајчаком: Нисам одредио датум за наставак дијалога са Србијом, нисам под под временским притиском
уторак, 02 март 2021 09:01

за ЕУ, а уједно и да постоји линија која раздваја Косово и Србију.

  

Званичници из Приштине, уз медије, наставили су са критикама, а једна од реакција је
чак била да Лајчака током предстојеће посете не би требало да дочекају приштински
званичници. Организован је протест, а данас се огласио и косовски Савет за заштиту
људских права и слобода који је позвао на протест због тога што се Лајчак није извинио
„због игре са мапом на којем је Косово саставни део Србије“.

  

(КоССев)
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