
Горан Богдановић: Очекујемо конкретне резултате у наставку разговора 24. и 25. марта 
четвртак, 17 март 2011 15:35

Београд – Министар за Косово и Метохију Горан Богдановић изјавио је данас да је
Београд заинтересован да буде што пре постигнут компромис у дијалогу са Приштином о
Косову и Метохији и да очекује сусрет у Бриселу 24. и 25. марта, на коме би се дошло до
конкретних резултата.

  

„Спремни смо да дођемо до компромиса, јер је то једини начин да се свакодневни
проблеми са којима се суочавају Срби и Албанци решавају”, рекао је Богдановић,
нагласивши да је за Београд апсолутно неприхватљив предлог о аутономији за север
Косова у замену за признање једнострано проглашене независности Косова.

  

Богдановић је изјавио РТС-у да је први састанак улио оптимизам код свих страна, и
београдске и приштинске и представника ЕУ, нагласивши да Србија никада неће
признати Косово и Метохију као независну државу.

  

И Приштина је заинтересована да се дође до компромиса, без обзира што је влада у
Приштини слаба и што нема двотрећинску подршку у скупштини, рекао је Богдановић.

  

Он је истакао да Београд жели да разговара о свим отвореним питањима и да, уколико
буде договора, и Срби и Албанци могу да говоре и о другим опцијама, наглашавајући да
Србија не жели да влада Албанцима, ни да их угњетава, него да сачува територијални
интегритет.

  

Министар је рекао да се седам година после погрома на Косову и Метохији ништа није
променило, подсетивши да је 17. марта 2004. године етнички очишћено шест градова и
девет села и да се нико од житеља тих места није вратио и да нису кажњени сви
инспиратори и организатори тог гнусног злочина.
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Богдановић је упозорио да забрињава и став међународне заједнице и да је „немогуће
да прави организатори и инспиратори међународне заједнице још нису кажњени” и да су
„кажњени само људи прекршајно који су учествовали у тим нередима”.

  

„На тај начин се не стиче поверење и не долази се до мира”, рекао је Богдановић,
оценивши да није могућа будућност, без суочавања са свим злочинима и злоделима који
су се десили не само на простору Косова и Метохије, него и бивше Југославије.

  

(Танјуг)
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