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Председница Владе Ана Брнабић изјавила је данас да је огромну сенку на данашњи скуп
Западног Балкана у Лондону, у оквиру Берлинског процеса, бацила чињеница да се
Приштина из месеца у месец понаша све неодговорније, како иде даље дијалог између
Београда и Приштине.

  

  

Брнабић је рекла да је са косовским премијером Рамушем Харадинајем разменила пар
речи о инциденту који се догодио у Гњилану.

  

„Видим да се притисци и напади на Србе настављају, видим да сте наставили са праксом
хапшења Срба“. То је била само констатација, немамо много шта да кажемо једно
другом, рекла је Брнабић и додала:
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„Харадинај ми је одговорио да то није баш тако, да су ствари много компликованије и да
они не желе да имају такав однос према Србима на територији наше АП Косово и
Метохије. Било је сасвим у пролазу“, рекла је Брнабић.

        Your browser does not support the video tag.    

Мислим да се Приштина понаша, нажалост, све неодговорније и све агресивније и ми
само од маја имамо више од 20 инцидената на Косову и Метохији, напада на Србе,
привођења, крађа имовине како би им се онемогућио даљи живот на Косову и Метохији,
али ми као Србија настављамо да будемо посвећени сарадњи, рекла је Брнабић
новинарима у Лондону.

  

Према њеним речима, на сву срећу свих петорица Срба која су данас ухапшени су
пуштени.

  

Брнабић је, одговарајући на питање о одустајању Срба да буду део Косовских снага
безбедности, рекла да Србија никоме не прети и да сви људи имају право да изаберу да
и ће бити чланови нечега или не, али је јак сигнал када хапсите људе који бирају да ли
ће бити део нечега или не.

  

„Не мислим да има притисака, посебно не од владе у Београду, али јасан је сигнал каква
земља желите да будете ако хапсите људе који само желе да разговарају са другим
људима. Пошто се не слажете са оним што говоре, идете и хапсите их“, нагласила је
Брнабић.

  

(ФоНет)
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