
Борко Стефановић: Ако не уведемо санкције Русији, слабимо позицију у одбрани Косова
четвртак, 24 новембар 2022 15:06

Уколико не усагласимо спољну политику са Европском унијом (ЕУ) по питању санкција
Русији, морамо бити свесни да слабимо своју позицију у одбрани Косова, изјавио је
ФоНету председник Одбора Скупштине Србије за спољне послове Борко Стефановић,
оцењујући да европски партнери, "уз сомотски притисак", још имају разумевање за
позицију Београда.

  

Стефановић је, у серијалу разговора Агреман о спољној политици Србије, указао да
Београд има огромну одговорност да помогне српском народу на Косову, али да чува
мир и стабилност, избегавајући сваки сукоб.

  

Њему се чини да би насиље највише одговарало онима који покушавају да зацементирају
независност Косова и покушавају да га „ослободе“ сваког српског присуства.

  

Сва одговорност је на косовском премијеру Аљбину Куртију, „његовом неодговорном и
ирационалном понашању“, предочио је Стефановић, који је заменик председника
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Странке слободе и правде.

  

Према његовом мишљењу, Курти крши све постигнуте споразуме, крајње једнострано их
тумачи или примењује, па су Срби „уцењивачким деловањем Приштине“ натерани да
напусте косовске институције.

  

Он се боји се да смо на прагу још једне могуће ексалције, нестабилности, несигурности,
можда и насиља.

  

Због тога Србија треба да делује хладне главе, рационално и у што ближем садејству са
партнерима из ЕУ и Сједињених Држава, саветује Стефановић, уверен да се без
њихове помоћи проблем не може решити.

  

Избори на северу Косова“суштински су непостојећи“

  

Избори на северу Косова, расписани за 18. децембар, „суштински су непостојећи“,
оценио је он и објаснио да не види како могу да се спроведу.

  

У случају да се одрже, људи који би на њима били изабрани немају легитимитет, сматра
Стефановић, који мисли и да западни партнери све више увиђају да се Курти понаша ван
сваке контроле и правила.

  

У таквој ситуацији, како је нагласио, још је важније да Београд има адекватан, али
хладнокрван одговор којим се неће дозволити да се изгуби ниједан људски живот због
регистарских таблица.

  

Осим решења за таблице, које би требало пролонгирати на дужи рок, он подсећа и на
обавезу Приштине да формира Заједницу српских општина.
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То су предуслови да се Срби врате у институције и да дође до договора о свеобухтавном
споразуму који би помогао, не само да се Србија и Косово, већ цео регион, извуку из
канџи сукоба и мржње, навео је Стефановић.

  

Он сматра да Србија исправно инсистира на примени онога што је договорено
Бриселским споразумом, односно захтевом да се реши „претходно питање“ пре него што
би се дошло до споразума о свеобухватној нормализацији којим би била решена сва
отворена питања.

  

Мора се јасно ставити до знања да не постоји политички субјект који би признао
независност Косова или активно учешће у прихватању Косова као члана Уједињених
нација (УН), поручио је Стефановић.

  

„Што смо дуже у изолацији, имамо статус парије“

  

Осврћући се на спољну политику, он је нагласио да Србија мора бити свесна да слаби
своју позицију по питању Косова, уколико не усагласи спољну политику са ЕУ када је реч
о санкцијама Русији.

  

Што смо дуже у изолацији, имамо статус парије и мање капацитета да бранимо своје
легитимно виђење, уставни и национални став када је реч о Косову као делу Србије,
образложио је Стефановић.

  

Како је подсетио, он је ресорном скупштинском одбору предао предлог резолуције о
усклађивању спољне политике Србије са ЕУ, очекујући конструктивну расправу.

  

Уколико резолуција не буде прихваћена, Стефановић најављује да ће поднети предлог
да она буде стављена на дневни ред пленарне седнице парламента.

  

Што дуже чекамо са том тешком одлуком, која треба да буде вођена интересима, а не
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емоцијама, то је већа штета по Србију, упозорио је он и нагласио да има дужност, као
представник опозиције који води скупштински Одбор за спољне послове, да се бори за
државне и националне интересе.

  

Истовремено, и да наше партијске разлике ставим по страни, јер њима у вођењу спољне
политике нема места, напоменуо је Стефановић, говорећи о разговорима са
међународним дипломатама.

  

Када му поставе питање о увођењу санкција Русији, он изнесе лични став да је то
требало да учинимо „прекјуче“, али подсећа да је то прерогатив извршне власти.

  

Стефановић, међутим, види да постоји стрпљење код европских партнера, уз неки
сомотски притисак на извршну власт и очекивање да направи неки заокрет и уведе
санкције.

  

Пропагандна гласила руске власти

  

Упитан о руским медијима који се отварају у Србији, на шта су замерке имале и
посланици Европског парламента, он је одговорио да се портал о којем је реч сматра
пропагандним гласилом руске власти.

  

Тај медији није ни потребан, јер Стефановић сматра да Србија има неколико телевизија
са националном фреквенцијом које су боље, успешније и убојитије целодневно „гласило
руске државе“.

  

Он мисли и да Русија користи косовски преседан као образложење за анексију источне
Украјине, па би се могло поставити питање да ли би радила против својих интереса тиме
што не би дозволила чланство Косова у УН.

  

Косовска апликација за чланство у УН се неће појавити у догледно време, јер се дневни
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ред Савета безбедности УН, па и у условима овог рата, како је напоменуо, увек унапред
формира договором великих сила.

  

Унапред се зна шта ће бити на дневном реду и никоме неће пасти на памент да нешто
стави на дневни ред ако зна да ће Русија или Кина уложити вето. Русија и Кина прате
свој интерес и ми треба да пратимо свој, закључио је Стефановић.

  

Двери: Стефановић има подршку СНС?

  

Српски покрет Двери отворено изражава сумњу да председник Одбора Скупштине
Србије за спољне послове Борко Стефановић ради у договору са представницима
Српске напредне странке и да за иницијативу о увођењу санкција Русији има подршку од
самог врха државе, поручио је данас потпредседник Двери Иван Костић.

  

Костић је, на најаву Стефановића да ће предложити парламенту Предлог резолуције о
усклађивању спољне политике Србије са Европском унијом, оценио да је циљ таквих
акција да се добије повратна реакција јавности за увођење санкција Русији.

  

Представницима СНС у Скупштини Србије преостаје или да поднесу захтев за смену
Борка Стефановића са места председника Одбора за спољне послове или да
премијерки Ани Брнабић предложе да он постане нови министар спољних послова,
наводи се у писаној изјави Костића.

  

Видети још:

  

Соња Бисерко: Србија није ни свесна колико ризикује одбијањем увођења санкција
Русији. Као и Русија, она одбија европске вредности

  

(ФоНет-Н1)
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