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 ПРИШТИНА - Командант КФОР-а, италијански генерал Лоренцо Д'Адарио поручио је да
ништа не указује да би могло доћи до било каквог инцидента на Косову и додао да је
КФОР у потпуности посвећен вршењу свог мандата, у складу са Резолуцијом 1244
Савета безбедности УН.

  Он је у разговору за приштинско "Јединство" поручио и да забринутост изазива само
реторика која је у употреби са свих страна, јер ствара окружење у којем један изоловани
инцидент може да ескалира и зато је апеловао на све говорнике и медије да воде
рачуна да својим речима не изазову далекосежније последице.   

  

Д'Адарио је рекао да КФОР континуирано одржава добре односе са институцијама на
Косову, као и са Војском Србије, како би спречио било каква неочекивана дешавања која
би могла да буду штетна и за Косово и за Србију.
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КФОР јесте и увек је био непристрасан у извршавању своје мисије да заштити све
грађане Косова, без обзира на њихову етничку припадност, вероисповест или
пребивалиште. Ми смо спремни да обезбедимо сигурност где год и кад год је то
потребно, рекао је Д'Адарио.

  

Коментаришући део Резолуције 1244 којим се предвиђа повратак на Косово до 1.000
српских војника и полицајаца, генерал је објаснио да се у Резолуцији 1244 Савета
безбедности УН, у додатку 2, став 6, наводи:

  

"Након повлачења, договореном броју југословенског и српског особља биће дозвољено
да се врате да би обављали следеће функције: везу са међународном цивилном мисијом
и међународним снагама безбедности, обележавање/чишћење минских поља,
одржавање присуства на српским историјским локалитетима, одржавање присуства на
кључним граничним прелазима".

  

Затим се у напоменама наводи да ће "повратак особља бити под надзором
међународних снага безбедности (КФОР) и биће ограничени на мали договорени број
(стотине, не хиљаде)", што значи да у складу са Резолуцијом 1244 Савета безбедности
УН, не постоји могућност слања 1.000 војника из било којег другог разлога осим горе
поменута четири или без претходног договора.

  

А све четири наведене функције без проблема гарантују или КФОР или косовске
безбедносне организације, и таква одлука би у овом тренутку била "анти-историјска",
нагласио је Д'Адарио.

  

Пошто су у јуну 1999. и марту 2004. године, извршени у присуству међународне војне и
цивилне мисије, погроми над Србима и порушени и запаљени средњовековни српски
манастири, Д'Адарио каже да су се многе ствари промениле од 2004. године и укупна
ситуација се веома побољшала и за сада нема разлога или назнака да се нешто слично
догађајима из 2004. може поновити.

  

Објашњавајући ситуацију да по Бриселском споразуму, специјалне косовске снаге Росу
могу да уђу на север Косова само уз одобрење локалних власти, односно
градоначелника са Севера, Д'Адарио је рекао да КФОР поштује све постојеће
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споразуме, али да постоји "мала конфузија" по овом питању и да је заиста важно да га
сви људи разумеју.

  

Он је објаснио да на Косову постоје Косовска полиција (КП) и Косовске безбедносне
снаге (КБС).

  

Главна улога Косовске полиције је да гарантује спровођење закона, што они и могу да
чине на целој територији Косова без тражења дозволе. КП има и неке посебне јединице
као што су Специјална оперативна јединица (СОЈ) и Специјална јединица за
интервенције (СЈИ); то су јединице Косовске полиције и као такве оне могу обављати
свој мандат за спровођење закона широм Косова без потребе да за то траже одобрење.

  

Са друге стране, Косовске безбедносне снаге, према ранијем споразуму, морале су
добити дозволу од стране команданта КФОР-а пре било каквог размештања на север
Косова.

  

До сада се никада није догодило да су КБС послате на север Косова и очекујемо да
институције на Косову наставе да се придржавају тог споразума, рекао је Д'Адарио и
додао да за сада, КФОР не обучава Косовске безбедносне снаге (КБС), и није укључен у
њихову трансформацију и нема никакве везе са њиховим регрутовањем.

  

Командант КФОР-а је нагласио и да мисли да нема места за страх, пошто КФОР може
да гарантује оно што се назива "сценарио без изненађења."

  

На крају, сви ми морамо да осигурамо да људи буду у стању да унапреде своје живот и
ми чинимо свој део како бисмо осигурали да будућност буде још боља, закључио је
Д'Адарио.

  

(Танјуг)
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