Бодо Вебер: Мирослав Лајчак је упао у Вучићеву замку у вези са ЗСО, она не може имати извршна о
среда, 28 октобар 2020 19:40

Немачки аналитичар за политичка збивања на Балкану Бодо Вебер изјавио је да је
изасланик ЕУ за дијалог Београда и Приштине Мирослав Лајчак "упао у Вучићеву замку у
вези са ЗСО", али је појаснио да ЗСО не може имати извршна овлашћења, нити може
бити ограничена на пуку НВО, већ се мора наћи трећи начин на који не би подривала
функционалност Приштине.

Он је казао да је Лајчак направио велику грешку стављајући ЗСО на преговарачки сто,
преноси приштинска Газета експрес.

“Мислим да је Лајчак направио велику грешку дозволивши да се питање ЗСО стави на
преговарачки сто у фази у којој су де факто ограничени на једноставне предпреговоре.
Будући да се контраверзно питање Заједнице може решити само у оквиру
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свеобухватних преговора, оквира који од самог почетка јасно показује да се о
територијалном интегритету Косова не може преговарати”, рекао је Вебер.

Према његовим речима, Лајчак је пао у замку Александар Вучића, да би овај, као је
Вебер рекао, оптужио косовску страну за преговоре, преноси портал Косово онлине.

“Међутим, чини ми се да је, дозволивши Вучићу да сада изнесе питање Заједнице, Лајчак
упао у замку српског председника чиме води преговоре у кризу и тако окриви косовску
страну. Нажалост, Лајчак се због тога чини све пристраснијим, тачније просрпским – чак
и ако није био”, рекао је Вебер.

Према његовим речима, мора се наћи трећи начин за формирање Заједнице које не
подрива функционалност Косова.

“Јасно је да то не значи Заједницу са извршним овлашћењима, нити нешто ограничено на
пуку НВО. Мора се наћи трећи начин који служи главним и изворним циљевима који стоје
иза Заједнице, а који се бави заједничким страхом косовских Срба и Албанаца и на тај
начин омогућава (истинску) интеграцију Срба у државу и друштво на Косову”, рекао је
Вебер.

Вебер је рекао и је једногодишњи активизам Ричарда Гренела и Трампове
администрације око косовско-српског питања, за циљ имао самопотврђивање, без
решавања спора око статуса који Београд има са Приштином, што је поткопало напоре
ЕУ да коначно омогући наставак преговора који воде у заиста коначан и свеобухватан
споразум.

“Стога ћемо морати да сачекамо да следећа администрација уђе у канцеларију како
бисмо поправили ову трансатлантску пометњу”, рекао је Вебер.

(Танјуг)
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