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Експерт за Балкан Даниел Сервер каже да је платформа за Косово, коју су усагласили
Влада и председник Србије управо оно што је желео и сам Слободан Милошевић.

  

Он је, у изјави за агенцију Анадолија, упозорио и да су могући оружани сукоби након што
је Србија новом платформом јасно показала да неће лако одустати од северног дела
Косова.

  

"Мислим да нова платформа за Косово не може много помоћи у односима између Косова
и Србије. Београд покушава да задржи тежњу на суверенитет над целим Косовом и
омогући систем у којем би се косовским Србима управљало одвојено. Под оваквом
формулом Албанци би остали без државе и наставили да живе у границама Србије, а то
је управо био и сан Милошевића", поручио је Сервер који професор међународних
студија на америчком Универзитету Џонс Хопкинс.

  

"Могући су и оружани сукоби након ове српске иницијативе, али тиме не желим казати
да и подржавам оружане сукобе. Како год, Косово ће због тежњи Србије морати да
обрати пажњу на суверенитет целе своје територије због могућих сигурносних претњи с
којима би се Приштина могла суочити у будућности", казао је експерт за Балкан.

  

Ипак, Сервер је уверен да је завршено цртање граница и трговање територијом у
турбулентном региону Балкана. "Мислим да је ера цртања граница на Балкану давно
завршена. Познато је да је међународна заједница јасно одбацила било какво поновно
цртање и мењање граница на Балкану", указао је Сервер.
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Напоменуо је и да је Србија, и поред чињенице да никада није отворено признала
државност Косова, она уствари признала Косово оног тренутка када је одлучила да
седне за исти преговарачки сто за политичарима из Приштине.

  

Он такође сматра и даће Европска унија Србији омогућити убрзање европског пута и
поред најновије платформе за Косово. "Европска унија неће на један јасан и отворен
начин нити одбити, али ни прихватити ову србијанску платформу. Покушаће да настави
процес европских интеграција са Србијом, игноришући нову иницијативу као такву",
подвукао је Сервер.

  

Упозорио је да ће Србија сигурно покушати да повеже случај Косова са Босном и
Херцеговином како би извукла бар неку корист од тога. "Београд ће покушати да
профитира, након пораза на Косову, и да увуче Босну и Херцеговину у целу причу иако
су ово два различита случаја са различитим уставним, историјским, дипломатским и
етничким приликама", казао је Сервер.

  

(Анадолија)
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