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Историјска реалност мора да се прихвати, истиче у разговору за ”Новости” Карел
Шварценберг, потпредседник владе и министар спољних послова Чешке, земље која је
одавно признала једнострано проглашену независност Косова.

  

  

* Какав је тренутно став Савета министара ЕУ? Јесте ли спремни да учините уступак
око спорне формулације?

  

- Нема ничег новог. Све је веома добро познато. Србија мора да напредује по питању
Косова. То је јасно. И, то је процес који је у току. Услови се знају и уступака нема.

  

* Европска комисија, ипак, тражи превише. Довели сте Србију у ситуацију да први
пут бира - Европа или Косово?

  

- Срби морају да одлуче шта заправо желе. Могу само да посаветујем српске пријатеље
да донесу јасну одлуку и да прихвате нешто што ионако не може више да буде
промењено.

  

* Сматрате ли да је такав савет реалан и да нећете тиме отерати Србију из процеса
интеграција, упркос сталним уверавањима да је добродошла?

  

- То није лако, тешко је да се прихвати, знам то и сам, али морамо бити реалистични.
Србија је изгубила рат. А у рату се често губе територије! То је тако увек било у
историји. Моја земља је такође изгубила доста територије у прошлом веку. Свако мора
од неког да изгуби.
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* У ЕУ, ипак, на срећу, има влада које другачије мисле. Како ћете пет земаља
уверити да Србија треба да призна део своје територије, кад ни други нису?

  

- Имам отворене разговоре са својим колегама на савету министара. Скрећем им пажњу
да постоји и више европских земаља које годинама нису признале независност Косова.
То је њихов избор. Али, знате, сваки клуб, па и ЕУ, поставља своје услове. Пре него што
постанете члан, те услове морате да испуните.

  

Горан Чворовић

  

(Вечерње новости)
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