
Горан Бодановић: Патријарх каже да се Вучић јуначки бори за Косово - јел јуначки да не добијете ништа, а дате судство, полицију и позивни број?
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 "Постоји шатл дипломатија, тајни састанци и договори, па колико је било тајних
састанака у Риму, Паризу, Њујорку. Друга је ствар што ми не знамо шта се договара. Шта
значи разграничење? Вучић говори да је то пропало и да је народ крив. Да ли је то
подела, Косово у постојећим граицама", пита се бивши министар за КиМ Горан
Богдановић.

  

  Богдановић је нагласио да је његов став да разграничење није начин да се реше
проблеми, као и да би био срећан да грађани знају шта то подразумева.   

"Тачи прича о корекцији граница. Разграничење је нешто што би Тачи прихватио, а
Харадинај не. Под разграничењем се подразумева бивша општина Лешак и део
Копаоника и ништа више од тога, то нису општине са севера. Да ли ви мислите да ће
Приштина или међународна заједница некоме да дају Газиводе или Трепчу. Не видим ко
би то потписао. Нико не говори ако дође до поделе да ћете остатак Косова морати да
признате".

  

Богдановић верује да ће се таксе укинути и наставити дијалог Београда и Приштине, али
није сигуран када би се то могло десити.

  
  

О томе треба поставити питање, а не да ли је Вучић тамо ишао на покајање или да
придобије подршку. Зашто се неко из извршне власти није обратио на Сабору, рецимо
Марко Ђурић, ја сам 2010. говорио на Сабору каква је ситуација на Косову. А сведоци
смо да Вучић сваки дан крши устав
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"Сигуран сам да ће париски самит дати више одговора како ће се водити дијалог.
Илузорно је очекивати било какав договор до тада, избори су у ЕУ, чланице су
оптерећене тим стварима, а јулски самит ће дати одговор на много питања. Очкујем
наставак дијалога, а видећемо у ком формату и ко ће посредовати".

  

"Морамо наставити технички дијалог, грешка власти је што се бави решавањем питања
статуса, пре решавања свакодневних проблема Срба на Косову. Циљ преговарача треба
да буде да Срби остану, да им се побољша положај, да економски ојачају, да имају бољу
безбедност".

  

Говорећи о обраћању председника Србије на Сабору СПЦ, Богдановић сматра да
председник треба да се састаје с владикама о патријархом, али да га брине зашто се не
састаје с посланицима и зашто ниједна институција није поднела извештај о току
преговора с Приштином.

  

"О томе треба поставити питање, а не да ли је Вучић тамо ишао на покајање или да
придобије подршку. Зашто се неко из извршне власти није обратио на Сабору, рецимо
Марко Ђурић, ја сам 2010. говорио на Сабору каква је ситуација на Косову. А сведоци
смо да Вучић сваки дан крши устав".

  

Богдановић, такође, каже да нико не тражи детаље преговора, и понавља да јавност не
зна чак ни обрисе тих разговора.

  

  

 "Нико не говори о Бриселском споразуму из 2015, 2016, 2017, ми ништа не знамо, ни
посланици, нисмо имали прилку да било шта чујемо. Имам често састанке с
амбасадорима и и имам више информација... Ми смо превише сервилни и попуствљиви,
морамо и неке наше интересе да гледамо, не смемо да пуштамо све што Приштина
тражи, подсетићу на ЗСО и тврдње да смо победили 5:0, од тога нема ништа ни данас.
Не можемо давати све, а не добити ништа. Која је онда сврха преговора? Патријарх је
рекао да се председник јуначки бори, ја бих волео да чујем шта је то јуначки. Је л јуначки
ако не добијете ништа, интегришете судство, полицију, дате позивни број" 
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Избори за градоначенике на северу Косова се одржавају ради реда, каже Богдановић и
додаје да је био против подношења оставки градоначелника.

  

"Није било никакве потребе за тим, поставља се питање чему оставке, ако се ништа није
променило, само се погоршало. Имамо војску Косова, донет је закон о Трепчи, не видим
ни циљ ни сврху оставке, као ни сврху избора, опет се исти људи кандидују. Уместо да
градоначелници воде рачуна о инфраструктури и бољем животу, ми се бавимо високом
политиком, то исто важи за министре, посланике, не можете да поднесете оставку и да
идете на посао. Власт у Србији све то диригује и контролише, користи Сбре у
дневнополитичке сврхе. Мали број људи на Косову увиђа то, онај мали део који то увиђа
није у прилици да каже, медији су затворени за опозицију. Ко ће после убиства
Ивановића, притисака, претњи и уцена да се кандидује".

  

(Н1)
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