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 Вицепремијер и шеф српске дипломатије Ивица Дачић каже за Прву телевизију да он
већ десет година заговара идеју разграничења Срба и Албанаца.

  Тај појам је у јавни простор недавно унео министар одбране Александар Вулин, а да је
то став и председника Србије и СНС Александра Вучића по први пут смо јавно чули у
четвртак, иако и он тврди да је о томе говорио и раније.

  

Дачић је подржао такав Вучићев став, а вреди подсетити да је он у прошлости говорио о
“подели Косова“, док је “разграничење“ помињао у јулу и августу прошле године.

  

“Променила се позиција САД, у смислу тога да су раније сматрали да је питање Косова
решено и да ми имамо само да признамо Косово. Нова администрација је променила
позицију, отворени су да сагледају све предлоге за нека креативна и флексибилна
решења, то је оно што смо ми тражили. Желим да подсетим да се ја за предлог који је
изнео Вучић залажем већ десетак година, то је једино могуће и брзо решење које може
да отклони тај акутни проблем. Да ли ће до тог решења доћи или не, превише је рано
говорити о томе“, рекао је Дачић.

  

Он је истакао да “смо видели реакције из Приштине“, као и да ако се “направи кроки шта
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се дешава на међународној сцени може да се види да су САД, Русија, Француска “и тако
даље“ веома расположене да се дође до компромисног решења.

  

“Европска унија моделира тај дијалог, а са друге стране је Немачка, која каже да не
треба мењати границе, али ми кажемо да су прво мењане границе Србије... Не можете
тако да затворите Пандорину кутију и да кажете да се ништа није десило и да нема
даље. Ситуација је таква да сви виде приштинску страну као реметилачки фактор који
одбија компромис. Њихове изјаве су екстремне, не приближавају нас трајном решењу“,
додао је Дачић.

  

Упитан да прокоментарише изјаву Бакира Изетбеговића да је он “Милошевићев ученик
који узалуд покушава да повуче паралеле између Косова и Републике Српске“, каже да
“Бакир воли да наступа на такав начин“.

  

“Ја немам ништа против тога да свако изнесе своје мишљење... Избори су у БиХ и свако
ту гледа неку своју политичку филозофију и маркетинг. Бакире, готово је са тим да је
БиХ унитарна држава, поштујте Републику Српску и права Хрвата, ми имамо интерес да
живимо у миру“, навео је Дачић.

  

Истакао је и да ће портпаролка руског Министарства спољних послова Марија Захарова
у Гучи видети да труба може да се користи и у мировне сврхе, као и да је она “велика
наша пријатељица“ и “велики пријатељ Србије“.

  

(Б92-Прва)
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