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Приштина, Београд - Председништво Демократске партије Косова (ДПК) Хашима Тачија
одлучило је да настави коалицију с Демократским савезом Косова (ДСК) у косовској
влади, неколико сати након што је претходно саопштило да ће размотрити коалициони
споразум и реконструкцију Владе.

  

„ДПК остаје чврсто привржена функционалној стабилности централних институција
Косова и процесу стварања државе. Партнерство коалиције на централном нивоу остаје
нетакнуто, консолидовано и функционално у складу са Уставом и законима Косова и
коалиционог споразума до 2011, до одржавања општих избора“, наведено је у
саопштењу ДПК подељеном јуче новинарима у Приштини. У саопштењу је наглашено да
су локални избори 15. новембра били слободни, фер и демократски, али и да њихови
резултати не могу утицати на функционисање централних институција - Скупштине,
председника и Владе Косова.

  

У саопштењу Демократског савеза Косова председника Фатмира Сејдијуа каже се да
„као озбиљна партија за принцип има стабилност земље“ и да је ДСК „током локалних
избора одржаних 15. новембра партија дала велики допринос зрелости и демократији на
Косову“.

  

Најуже руководство ДПК је у ноћи измећу четвртка и петка било одлучило да власт
формира с другим коалиционим партнерима, уместо са ДСК. Приштински медији наводе
да је распад коалиције ДПК-ДСК „само одложен на одређено време“.

  

Заменик премијера из редова ДСК у косовској влади и високи званичник те странке Рам
Манај потврдио је да га је прексиноћ назвао заменик премијера из ДПК Хајредин Кучи,
који му је рекао да ће ДПК формирати коалицију са Алијансом за ново Косово (АНК)
Беџета Пацолија и Демократским савезом Дарданије (ДСД) Неџата Дација.

  

Одлука руководства ДПК је уследила након оптужби званичника ДСК током кампање за
локалне изборе, а поготову након одлуке ДСК да у другом кругу избора за председнике
општина на Косову наступи заједно са Алијансом за будућност Косова (АБК) Рамуша
Харадинаја, највећег критичара косовског премијера Тачија. Претходних дана су
представници ДСК, који себе виде као мировни део коалиције, најавили да ће проценити
савез са ДПК после друге рунде избора.
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Руководство Харадинајеве АБК је саопштило да има жељу да подржи кандидата ДСК у
свим општинама у којима ће му противкандидат бити представник ДПК, само како би на
свим нивоима ослабила Тачијеву власт. АБК тражи помоћ ДСК у Сувој Реци, Клини,
Вучитрну и Качанику, као противуслугу за подршку у Призрену, Гњилану и Ораховцу.

  

Међународни извори на Косову оцењују да је читава збрка у ствари „игра ДПК“ пошто
се, према њиховом мишљењу, ова партија „боји да би коалиција АБК са ДСК могла да им
нанесе штету у другом изборном кругу у неким општинама“.

  

(Данас)
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