Ана Брнабић за РТС из Њујорка: Чула сам у разговорима да је „очигледно да је Србија спремна на д
субота, 25 септембар 2021 17:00

Премијерка Ана Брнабић рекла је за РТС из Њујорка да је у разговорима чула да је више
него очигледно да је Србија спремна на дијалог и да је очигледно да Приштина није.
Питали су ме шта може да се уради - ја сам рекла дијалог, навела је премијерка.

Председница владе Ана Брнабић завршава посету САД, где је учествовала у дебати
Генералне скупштине Уједињених нација. У свом говору касно синоћ навела је да Србију
највише забрињава одржавање мира и стабилности на Косову и Метохији.

Апеловала је на међународну заједницу да инсистира да Приштина почне да примењује
договорено у Бриселу, посебно да формира Заједницу српских општина. Током
четвородневне посете, имала је и низ билатералних сусрета на маргини, попут свих
лидера који су се после годину дана паузе због короне - поново састали у Њујорку.

Не памти се када се треће недеље септембра у Њујорку говорило о проблему који
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погађа баш све чланице ГС УН. Ковид и како после њега зато јесте примарна, али не
једина тема свих који су се по сопственом избору обраћали или уживо са говорнице или
виртуелно.

"Не желимо, понављам, не желимо нови хладни рат или свет подељен на блокове",
поручио је амерички председник Џозеф Бајден.

Председник Народне Републике Кине Си Ђинпинг рекао је да су последња дешавања у
свету показала још једном да спољна војна интервенција и тзв. демократска
трансформација не би донела ништа друго него штету.

Принцип својих 95 претходника да се изјасне о тренутно актуелним питањима
применила је и председница Владе Србије, па је значајан део свог 15-минутног говора
посветила и ситуацији на КиМ,

"О ковиду сам имала доста тога да кажем зато што Србија јесте показала своју најјачу
страну током ковида. Било ми је важно да нагласим да је Србија донирала више од
милион доза, али оно што ми је било важно када причамо о КиМ јесте да причамо нешто
о људским причама јер нису то бројеви и нису само флоскуле да се тамо тешко живи и
да КиМ остаје територија са најмање повратника од свих постконфликтних територија
на целом свету", рекла је премијерка Брнабић.

О ситуацији на КиМ Брнабићева је говорили на свим састанцима. А на питање да ли је
било повретне реакције, каже да је било.

"И углавном је била боља него што сам очекивала, али да не дајем лажне наде, и ја сам
довољно дуго у политици да знам да може једно да се чује на састанку а да у пракси
буде друго, али сам чула да је више него очигледно да је Србија спремна на дијалог и да
је очигледно да Приштина није. Чула сам такође и то ми је важно јер ме је изненадило
колико мисле да никада ситуација није била озбиљнија и на ивици сукоба. Питали су ме
шта може да се уради - ја сам рекла - дијалог", навела је премијерка.
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Неколико сати раније, о КиМ говорио је само у другом контексту, поново и Еди Рама.

"Чули сте ме више него једном овде да позивам на признање косовске независности. То
је позив на признање нове реалности у Европи". рекао је Рама.

Your browser does not support the video tag.

Премијерка Брнабић истиче да је најбољи одговор дао Гутерес који је изговорио прву
реченицу - "Косово за нас није држава".

Ковид, осим што је одредио дневни ред утицао је и на извештавање са ГС УН. Близу
зграде УН и у њу могли су само званични сниматељи и фотографи. Препорука је да буду
вакцинисани или тестирани негативно, а ако то нису обезбеђени су пунктови и за
вакцинацију и за пи-си-ар тестирање.

(РТС)

Видети још: Ана Брнабић у УН: Приштина ирационалном демонстрацијом силе
распламсала велику кризу, али Београд остаје посвећен компромису
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