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ЊУЈОРК – Део косовских власти је после објављивања мишљења   Међународног суда
правде у јулу, постао мање спреман на сарадњу са   администрацијом УНМИК-а у
северној Косовској Митровици, изјавио је у   Савету безбедности шеф мисије УН на
Косову Ламберто Занијер.

  

Представљајући извештај о Косову од 16. јула до 18. октобра, Занијер   је рекао да је у
том периоду „било више изазова за администрацију   УНМИК-а у северној Косовској
Митровици”.

  

„После објављивања нетачног извештаја координатора за примену   стратегије
Приштине за север Косова, у коме се баца кривица на УН за   недостатак напретка,
уследила је интензивна медијска кампања против   администрације УН у Митровици”,
додао је он.

  

Поред тога, у последње време су представници Албанаца на северу   Косова све мање
склони да сарађују са администрацијом УН, чиме отежавају   њихов посао контакта са
заједницама, казао је он.

  

„У међувремену, међуетнички односи на северу су се изгледа погоршали.   Иако је
ситуација стабилна, континуирани инциденти представљају   потенцијал за избијање
насиља”, рекао је Занијер.

  

Он је рекао да ће УНМИК и даље бити веза између заједница и у том циљу сарађује са
ЕУ и другим међународним факторима.

  

Међу најкрупније догађаје из извештаја, он је поменуо оставку косовског председника и
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колапс косовске владе у октобру.

  

Друга област мандата УНМИК у којој су косовске власти мање спремне да сарађују је
олакшавање регионалне сарадње, казао је он.

  

„Иако забринуте да присуство УНМИК-а на регионалним форумима подрива  
проглашени суверени статус, косовске институције су до сада учествовале  у  већини
регионалних механизама у којима се захтева таква помоћ  УНМИК-а.  Нажалост, током
овог периода, предстали су да учествују у  Савету за  регионалну сарадњу, указао је
Занијер.

  

„То је одлука косовских власти, а ми их обесхрабрујемо да наставе   путем изолације.
Дугорочна стабилност и просперитет Косова су   нераскидиво везани са стабилност и
просперитет његових суседа и учешће у   регионалној сарадњи је кључно за неопходни
развој да би се обезбедио   дугорочни мир у региону”, рекао је Занијер. Он је истакао да
је то   заједнички циљ Београда и Приштине.

  

„Изазов је био и остаје наћи практична решења за политичке препреке,   Приштина и
Београд могу наћи такво решење. УНМИК ће наставити да нуди   помоћ и да предлаже
практичне начине да превазиђу препреке, али мислимо   да се решења могу
најефикасније наћи у дијалогу”, истакао је он.

  

Занијер је рекао да је охрабрен што недавни политички догађаји у   Приштини не
представљају препреку за припреме за дијалог са Београдом.

  

Он је додао да УНМИК наставља да нуди добре услуге и помоћ и да се нада да ће ту
понуду и Београд и Приштина, искористити.

  

(Танјуг)
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