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Министарка привремених приштинских институција Доника Гервала изјавила је да
је предлог о Заједници српских општина "мртав", јер је, према њеним речима,
уставни суд у Приштини утврдио да 23 члана споразума о ЗСО нису у складу са
такозваним косовским уставом.

  

  

"Београд прича о Заједници, али овај предлог је мртав и не може да се оживи. Уставни
суд је одлучио да не може доћи до стварања Заједнице. Није могуће наћи владу у
демократском свету која је спремна да спроведе нешто што крши њен устав", рекао је
Гервала у интервјуу за естонски јавни сервис "ЕРР".

  

Како наводи "Репортери", за Гервалу је једнонационално удруживање, које Србија
тражи, решење из 19. века, али она додаје да је Приштина спремна да разговара о
правима мањина ако званични Београд пристане да разговара на исти начин о албанској
мањини у Србији.
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"За нас није проблем да Србима дамо иста права која Србија даје својим мањинама.
Тренутно гарантујемо већа права мањинама него било коме другом у региону", додала је
она.

  

Говорећи о захтеву Србије да ЗСО има извршна овлашћења, Гервала је као пример
навела Босну и Херцеговину, која се, према њеним речима, претворила у
нефункционалну државу јер је српски ентитет у БиХ добио такву извршну власт.

  

"Овако нешто нећемо радити на Косову. Права мањина су важна, ми смо мултиетничка
земља, али давање таквих права која паралишу нашу земљу и чине је нефункционалном
неће се десити", истакла је Гервала.

  

Петковић: То је суштина Куртијеве милитантне политике

  

Директор канцеларије за КИМ Петар Петковић изјавио је да најновија изјава Донике
Гервале да је Заједница српских општина мртва показује сву суштину Куртијеве
"милитантне политике" према Србима.

  

"Како то је да је за Куртија Бриселски споразум мртав, а није мртва фашистичка идеја
велике Албаније. Овакав приступ Приштине, питање је искључиво за Европску унију и
САД, јер је јасно као дан да је Курти извор свих проблема на Косову, јер је он тај који
говори да је дијалог мртав", рекао је Петковић, саопштила је Канцеларија.

  

Како је додао приштински политичари упорно одбијају да схвате да Заједница српских
општина није тема за реторичке вежбе и разматрања, већ да је реч о јасној и
недвосмисленој обавези коју је Приштина преузела у дијалогу са Београдом.

  

Додаје да је Приштина сама себи намерно створила наводне препреке за спровођење
обавеза из Бриселског споразума и да зато треба и сама да их отклони, јер, сматра он,
процес дијалога и нормализације односа не може да напредује уколико приштински
политичари тврдоглаво наставе да одбијају да спроведу потписано и да се при томе још
и хвале сопственом некредибилношћу.
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"Доника Гервала Шварц настоји да објасни да је ЗСО некакав каприц, а не насушна
потреба једног угроженог народа, иако свакодневно насиље које Куртијев режим
спроводи, управо потврђује да је стварање ефикасног политичког и институционалног
заштитног механизма услов опстанка српског народа и заштите његових колективних
права", рекао је Петковић.

  

Према његовим речима, није ЗСО деветнаестовековни концепт, како тврди Гервала
Шварц.

  

"Али зато Куртијева политика подјармљивања Срба и наметања апсолутне албанске
доминације на Косову и Метохији јесте нешто што припада најмрачнијим историјским
епохама", истиче Петковић.

  

Према његовим речима, ЗСО са свим надлежностима које јој припадају према
документима усаглашеним уз посредовање ЕУ, мора да буде формирана.

  

"Што пре усијане главе у Приштини прихвате ту чињеницу, пре ћемо моћи да наставимо
продуктиван дијалог - а дијалог и компромис су једини начин да вишедеценијски и
вишевековни проблеми између Срба и Албанаца на Косову и Метохији буду решени",
закључио је Петковић.

  

(РТВ)
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