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За нас је велика ствар да и у Вашингтону и у Бриселу, иако знају наше "црвене
линије", наш приступ дијалогу оцењују као конструктиван и одговоран, рекао је у
интервјуу за Глас Америке министар спољних послова Србије Ивица Дачић, који је
последња два дана боравио у Вашингтону, где је био гост на Молитвеном доручку и
састао се са америчким званичницима у Стејт департменту и Конгресу.

  

  

Дачић је у разговору за Глас Америке нагласио две црвене линије – питање признавања
Косова, то јест питање чланства Косова у Уједињеним нацијама и како је рекао –
„предуслов свих предуслова” да се прво формира Заједница општина са српском
већином.

  

„То је нешто о чему заиста нема потребе да поново разговарамо, нити преговарамо, јер
је то нешто што смо ваљда договорили, када смо потписали тај споразум пре 10 година“,
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рекао је шеф српске дипломатије и први потпредседник Владе Србије.

  

Када је реч о шест услова за оснивање ЗСО, које је поставио косовски премијер Аљбин
Курти, Дачић каже да је веома тешко да се расправља о томе што предлаже Курти, када
имате нешто што је потписано пре 10 година.

  

„Међународни представници су ми рекли да је он њима рекао да он неће да формира
Заједницу српских општина пре него што се потпише тај споразум, а пре потписивања
споразума тражи да пет земаља чланица Европске уније које нису признале Косово то
ураде. Значи да они признају Косово, па да он уђе у имплементацију овога споразума, и
друго да му се каже тачан датум када ће да му прихвате апликацију за чланство у
Европској унији и НАТО… У овом тренутку, сва та жестина неке критике и притисак је
усмерена пре свега ка Приштини“, рекао је Дачић и додао:

  

„Што се тиче Београда, ми ћемо водити политику која ће се заснивати на заштити
националних и државних интереса, али и будућности Србије. Нећемо дозволити да се
Србији уведу санкције, не зато што мислимо да то неко неће, него зато што ми треба да
се изборимо да то тога не дође. То значи да треба да будемо флексибилни, али исто
тако да не будемо флексибилни испод неке црвене линије о којима смо говорили. Године
пролазе, а теме су остале исте“.
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