
Ерхард Билер: Не постоји ни српска ни албанска полиција, већ само једна
среда, 27 јул 2011 15:22

Командант Кфора Ерхард Билер изјавио је код административног пункта Јариње да су 
специјалне јединице косовске полиције, Росу, "повучене са севера" и да су на
административним прелазима "обични полицајци", Срби и Албанци.

  

Он је негирао да је Кфор коришћен за превоз припадника Росу до прелаза и нагласио
да је "Кфор само транспортовао обичне полицијске службенике". "Од Росу јединица
нема говора", био је категоричан.

  

"Националности за мене не игра никакву улогу. Пребацивали смо службенике на
прелазе ради заштите. Ради се о полицајцима српске и албанске националности, који су
са севера и из других крајева. За мене постоји само једна полиција, према Резолуцији
1244. Не постоији нити албанска, нити српска полиција, већ само једна", рекао је он
после сусрета са представницима Београда - главним преговарачем у дијалогу с
Приштином Борком Стефановићем и министром за Косово и Метохију Гораном
Богдановићем.

  

Билер је поручио да "нико не треба да се осећа угроженим од стране Кфора" јер је, како
је казао, "непристрастност Кфора ван сваког питања".

  

"Морам да апелујем на све да не спречавају рад Кфор. Не кажем то без разлога, јер је
јутрос пуцано на хеликоптер Кфора", рекао је Билер, али није говори о детаљима тог
инцидента.
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Билер је рекао да "поздравља отварање барикаде од стране политички одговорних у
Звечану".

  

Изражавајући жаљење због убиства припадника Росу, он је истакао значај спречавања
насиља и очувања реда и мира.

  

"Очекујем да они који су политички одговорни за злочин допринесу да се починиоци
пронађу. Молим све грађане да остану мирни и раде са нама да би очували мир", казао
је.

  

Билер је рекао и да је од Борка Стефановића добио "више предлога", али да је његов
задатак, као команданта Кфора, да брине о реду и миру.

  

"Нажалост, имамо ситуацију да на неким местима имамо блокаде, тако да договор од
јуче њије испуњен у потпуности.

  

Признањем да се сви труде да се стање реши и не ескалира. То поздрављам." 

  

Магистрални пут код Лепосавића блокиран

  

Магистрални пут Митровица-Рашка је данас блокиран код Лепосавића, јер су Срби
насули неколико десетина кубика песка и шута.

  

Срби су, како јавља Тањугов извештач, у страху да пут не буде искоришћен за пролазак
косовских специјалаца поставили барикаду.
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Извештац Тањуга такође јавља да се у току преподнева једна хеликоптер са
припадницима косовске полиције спустио у базу Кфора код Јариња, али да су се
полицајци, после протеста и окупљања Срба, поново укрцали у хеликоптер који је потом
одлетео.

  

Балвани на путу Митровица - Зубин Поток 

  

Срби из Зубиног Потока блокирали су око 14.30 магистрални пут Косовска Митровица -
Рибариће, као и најближи локани пут који води ка административном пункту Брњак.

  

Путеви су блокирани балванима који потпуно онемогућавају пролазак возила од
Митровице према Брњаку.

  

Како јавља Тањугов извештач, хеликоптери Кфора интензивно надлећу подручје.

  

Претходно су се у Зубином Потоку око 14 сати чуле сирене за узбуну, а мештани су
почели масовније да се окупљају на блокади.
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