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Добрица Веселиновић из покрета Не давимо Београд каже да подизање тензија не
доприноси решавању проблема. Он је после састанак дела опозиције са специјалним
представником ЕУ за дијалог Београда и Приштине рекао да у Сбији не постоји дијалог о
важним темама.

  

  

– Изнели смо виђења дијалога до сада и кључне замерке дијалогу. Једна је да је наратив
у друштву неприхватљив. Да не постоји никакав дијалог о важним темама, једна од њих
је и однос са Косовом, и да без релаксирања и отварање тог дијалога за академску
заједницу, цивилно друштво, политичке странке и грађане нећемо ни моћи да будемо ни
близу тога шта је став српког друштва по том питању а самим тим нећемо моћи да
дођемо до тога какво разрешење је могуће. У том смисли разговори политичких елита
иза затворених врата је нешто што не може да допринес еразрешењу овохг тешког
проблема – навео је Веселиновић.

  

Упитан да ли је Лајчак разјаснио принципе дијалога који се води, он је навео да се
разгобварало о подизању тензија.
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– Разговорали смо о подизању тензија око таблица и подизању тензија од стране
Александра Вучића које не иду у смеру разрешења него подизања тензија у друштву –
навео је он.

  

На питање да ли је око тога било сагласности представника пет странака које су
позване на разговор са Лајчаком, Веселиновић каже да јесте.

  

– Свака ситуација мора мирним путем да се разреши а једнострано повлачење потеза
неће допринети томе. Указали смо, чини се, на баналну ствар да ми као грађани Србије
и Косова немамо никакаву везу сем аутомобилску. Немамо јавни превоз, воз, аутобусе
што би релаксирало ситуацију. Ми сваки пут кажемо да прво морамо да људима
олакшамо живот а после разговарамо о другим темама – закључио је Веселиновић.

  

(Данас)
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