
Ксенија Божовић: За Србе на КиМ није прихватљиво решење поделе Косова; Згрожена сам нападима "Српске листе" на игумана Саву Јањића 
четвртак, 09 август 2018 13:00

 Заменица председника Грађанске иницијативе "Србија, демократија, правда" Ксенија
Божовић изјавила је да подела Косова није прихватљива.

  "За Србе на Косову и Метохији није прихватљиво решење поделе Косова. То је био став
и нашег покојног лидера (Оливера Ивановића) и Грађанска иницијатива СДП као
политичка опција на Косову и Метохији не одустаје од тога да следи његову идеју",
казала је Божовић за недељник НИН.   

  

Она је рекла да је "згрожена" нападима Српске листе на игумана манастира Високи
Дечани Саву Јањића зато што је изнео своје мишљење и противљење идеји о подели
Косова.

  

"Челници Српске листе своје нападе на неистомишљенике износе тврдећи да говоре у
име целог српског народа на Косову и Метохији. Не могу с тим да се сложим. Српски
народ је увек био уз своју цркву и њено свештенство", казала је Божовић.

  

Она је оценила и да су оптужбе на рачун појединих представника цркве за "агентурно
деловање" неодмерене и срамне и схваћене као порука да нико не сме да има другачије
мишљење нити право да такво мишљење износи у јавност.
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Упитала зашто се српски патријарх Иринеј није огласио на толике оптужбе на рачун
владике Теодосија и игумана Саве Јањића.

  

Божовићева је истакла да би српски народ на Косову и Метохији требало да буде и уз
своју државу и уз своју цркву и да су "подела, неслога и сукоби данас најмање потребни
народу на КиМ".

  

Он је поводом навода председника Србије Александра Вучића да "сви Срби знају да је
Косово изгубљено" рекла да она са својом породицом живи на Косову и да се никада не
може "помирити да је Косово изгубљено".

  

"Док на Косову живи и један српска породица оно не може бити изгубљено и за њега се
треба борити. То тврдим.", истакла је Божовићева.

  

Говорећи о референдуму о КиМ, она је рекла да мисли да ће питање бити формулисано
тако да ће на перфидан начин покушати да се камуфлира суштину и да ће питање
судбине КиМ повезати са будућношћу Србије.

  

Она је рекла да су преговори у Бриселу нетранспарентни и да после њих увек постоје
три различите интерпретације договора - једна из Приштине, друга из Београда, трећи
из Брисела и да су скоро увек контрадикторне.

  

Божовићева је рекла да немају никакве нове информацијео убиству Оливера Ивановића,
а да инфомрције о томе да камере на страначким просторијама нису радиле у време
убиства и да су прорадлие десет минута после, аполутно немогуће.

  

"Постоји сумња да је та информација покушај да се убице не пронађу", истакла је Ксенија
Божовић.

  

(Бета)
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