
Ђорђе Вукадиновић: Курти ће на крају вероватно добити свој „реципроцитет“, док ће Вучић и режимски медији добити своју „победу“
понедељак, 27 септембар 2021 18:10

Политички аналитичар Ђорђе Вукадиновић оценио је данас да Србија готово извесно
неће моћи да избегне „реципроцитет“ по питању слободе кретања, али да је питање да
ли ће се тај реципроцитет успоставити тако што ће Приштина наставити са наметањем и
наплатом „привремених регистарских таблица“ за возила из централне Србије.

  

  
  

Курти ће вероватно добити свој 'реципроцитет', док ће Вучић и режимски медији добити
своју ‘победу', чиме ће обе стране ће имати свог џокера за предизборне трке које им
предстоје
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У коментару за агенцију Бета, Вукадиновић је навео да постоји, како је оценио,
већа могућност – да Београд тихо одустане од досадашње праксе и наплате за
возила са Косова која пролазе кроз Србију.

  

„Да би то могло заиста да прође готово незапажено, акутна криза мора још мало да
ескалира и да ствар заиста замирише на опасност од сукоба и крвопролића. А онда
наступа ‘Сила-која-се-изненада-појављује-и-решава-ствари’ и невиђеном
комбинацијом одлучности и смирености ‘спречава нови погром над Србима на
Косову и Метохији’ и обезбеђује ‘частан компромис’. А наметнути ‘реципроцитет’
постаће још једна у нисци Вучићевих (председника Србије Александра)
величанствених победа“, оценио је Вукадиновић.

  

Он је објаснио да то значи да ће премијер Косова Аљбин Курти вероватно добити свој
„реципроцитет“, док ће „Срби, тј. Вучић и режимски медији добити своју ‘победу'“, чиме
ће „обе стране ће имати свог џокера за предизборне трке које им предстоје“.

  

Вукадиновић је казао да ће Вучић „још мало да подиже улог, не би ли се некако
заборавило на конкретан повод и узрок кризе“.

  

„Поготово да би се што темељније забашурило и прикрило то да ће из овог конкретног
спора око таблица и слободе кретања Вучић и Србија, по свој прилици, изаћи не само
‘кратких’, него и још додатно поткраћених рукава“, навео је Вукадиновић.

  

Према његовим речима, најтеже се решавају спорови у којима нико није у праву
наводећи да, са једне стране, петогодишњи „мораторијум“ на досадашње „асиметрично“
решење о слободи кретања између Београда и Приштине јесте заиста истекао, на шта
се Курти позива.

  
  

Aктуелној власти је од почетка стало само до две ствари – да одговорност за све
евентуално лоше исходе по сваку цену пребаци на 'претходну власт' и да шта год да се
на терену реално догоди, то буде проглашено за 'велики успех и резултат Вучићеве
лавовске борбе'
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„Али, са друге стране, истекли су одавно и исцурели и многи други рокови и темељне
обавезе приштинске стране које произилазе из Бриселског споразума, а које су остале
само мртво слово на папиру. Другим речима, Приштина у конкретном случају јесте
поступила ‘унилатерално’, али је, чини се, Курти доста добро израчунао да му се ризик
исплати и да Београд неће имати чиме да узврати“, навео је Вукадиновић.

  

Како је оценио, актуелној власти је од почетка стало само до две ствари – да
одговорност за све евентуално лоше исходе по сваку цену пребаци на предходну власт и
да шта год да се на терену реално догоди, то буде проглашено за „велики успех“ и
резултат Вучићеве „лавовске борбе“.

  

„Полазак од ова два проблематична ‘аксиома’ додатно је смањио ионако прилично узак
маневарски простор који Србија има у овој кризи“, оцењује Ђорђе Вукадиновић.

  

(Бета)

  

 3 / 3


