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Лидер Либерално-демократске партије Чедомир Јовановић рекао је вечерас да очекује
истрагу поводом извештаја о трговини органима на Косову и Метохији, напоменувши да
је "држава, док је још постојала на Космету, била дужна да штити животе људи".

  

„Држава је била дужна, док је још постојала на Космету, да штити животе људи, за шта
није била способна. За тако нешто се такође одговара", казао је Јовановић поводом
извештаја специјалног известиоца Савета Европе Дика Мартија, у којем је као вођа
групе која се бавила трговином органима означен Хашимн Тачи.

  

Он је гостујући у емисији "Око" на РТС-у казао да су "за чињеницу да се неко илегално
наоружавао одговорни они који су то омогућили, а за чињеници да су људи
киданаповани, они који их нису сачували".

  

Према речима Јовановића, и без извештаја је било јасно "колико је са становишта
цивилизованог живота неприхватљиво оно што се на Косову и Метохији дешавало", и да
је Тачи најодговорнија особа за све оно што је обележило стварање косовске државе.

  

Говорећи о преговорима Београда и Приштине, Јовановић је навео да у центар политике
према Космету не треба стављати потребе Београда, већ људи који живе на њему.
Преговори, додао је он, нису чврсто опредељење српских, ни потреба власти у
Приштини.

  

"Како можемо да говоримо о преговорима када две стране не могу ни да се договоре о
чему ће разговарати?", Упитао је Јовановић, напоменувши да се Срби на Космету морају
укључити у рад институција и локалних самоуправа, и да треба инсистирати на
поштовању права која су им гарантована косовским Уставом.

  

 1 / 2



Чедомир Јовановић: И Србија одговорна за трговину органима
уторак, 21 децембар 2010 04:02

Председник ЛДП-а је рекао и да ни за кога не може бити изненађење ако у 2011. години
у Србији буду одржани ванредни парламентарни избори, али да би би волео да они
"дођу после потврде кандидатуре" за чланство у ЕУ.

  

(Вести онлине) 
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