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 Србија би требала да подржи захтев Косова за чланство у Савету Европе, јер ће тако
Срби на том простору моћи боље да заштите своја права у међународним институцијама,
рекао је за Н1 новинар Фахри Муслиу.

  

  „Чуди ме зашто је Србија против тога до те мере, поготово кад се жали да су Срби на
Косову угрожени, да им Албанци угрожавају права, а да немају право да се жале“, рекао
је Муслиу за Н1.   

Истиче да би Срби на Косову имали већу правну сигурност јер би могли да се жале
међународним институцијама.

  

Противљење Србије чланству Косова у СЕ је на штету и Албанаца, али још више
косовских Срба, који се налазе „између чекића и наковња“, јер их српска и албанска
страна користе за своје потребе, оценио је Муслиу.

  
  

Мислим да Србија треба да да подршку, јер ако желите са неким да се помирите, да
успоставите боље односе, не можете да дете ‚грлом у јагоде‘, не можете стално
‚шамарати‘

    

„Мислим да Србија треба да да подршку, јер ако желите са неким да се помирите, да
успоставите боље односе, не можете да дете ‚грлом у јагоде‘, не можете стално
‚шамарати‘. Треба спустити лопту, имати сасвим другачији, помирљивији став,
употребити нормалан језик, а не језик који овде употребљава Вулин, Петковић или неки
други“, казао је он.
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Каже и да сумња да ће у скорије време доћи до такозване "нормализације односа", осим
ако се због кризе у Украјини потпуно не промени приступ САД и ЕУ том проблему.

  

Европа се, како је оценио, показује доста импотентном.

  

„Косово на неки начин стагнира јер ти односи са Србијом не могу, не да се нормализују
него успоставе“, рекао је Муслиу.

  

Према његовим речима, Косово треба да схвати да је признавање од стране Србије
„кључ“ и то треба да буде „приоритет свих приоритета“, а у супротном цео регион иде
назад, појачавају се поделе, неповерење, мржња.

  

(Н1-Нова С)
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