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Шеф мисије Унмика на Косову Ламберто Занијер изјавио је на седници Савета
безбедености УН посвећеној Косову да је општа ситуација на Косову и даље стабилна
али да остаје потенцијално крхка.

  

„Недостатак помирења између заједница и даље је изазов који је још појачан економским
тешкоћама”, рекао је Занијер.

  

Како је нагласио шеф Унмика, направљен је охрабрујући напредак у сфери културног и
верског наслеђа са именовањем посредника ЕУ за та питања.

  

„Уз помоћ Унмика Београд и Приштина настављају да имају контакте у вези несталих
особа и верских питања”, рекао је Занијер.

  

И даље, рекао је Занијер, питање несталих особа остаје као проблем за помирење
између заједница, и предштавници породица косовских Албанаца и косовских Срба су
изразили незадовољство са оствареним напретком и затражили да се не политизује то
питање.

  

Како је рекао Занијер, Унмик и даље игра статусно неутралну улогу на Косову и
одржава контакт и са Београдом и са Приштином.

  

Истакао да не постоји стандардизована процедура за учествовање институција Косова
на регионалним скуповима и да за сада Унмик олакшава то учештвовање, посебно на
техничком нивоу.

  

Он је поздравио проналазак масовне гробнице 10. маја у Рашкој у Србији где се верује
да се налази око 250 косовских Албанаца, што ће помоћи да се види неки завршетак и да
„почне процес лечења”.
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Изразио је жаљење што није много даље ишла практична сарадња између Београда и
Приштине.

  

Није установљена пуна сарадња на царинским пунктовима и ситуација у северној
Митровици је и даље „крхка” .

  

Унмик се труди да отвори нове канале дијалоа између северне и јужне Митровице по
питању повратака али да обе стране постављају препреке око модалитета тог дијалога,
ко ће присуствовати и тако даље, рекао је Занијер и додао да још није успео две стране
да споји али је обећао да ће он и његов тим наставити да се труде.

  

Такође, рекао је Занијер, питање повратка изазива социјалне тензије у другим деловима
Косова.

  

У селу Жач, било је поновљених протеста становника Косова због повратника, подсетио
је Занијер.

  

Село Жач, сматра Занијер, може да се узме као „микрокосмос” када се ради о изазовима
на Косову, а то су нерешена питања повратака, економска и безбедносна питања.

  

Занијер је нагласио да косовске власти прихватају повратнике, да су одредиле новац за
њихов повратак, али то није зауставило нападе камењем или пуцање на једну породицу,
које срећом није имало последице.

  

„Реакција власти на Косову је охрабрујућа али више треба да буде урађено на терену да
би се добили бољи резултати”, рекао је Занијер.

  

Он је изразио забринутост Унмика са хуманитарним ефектом прекида телекомуникација
са Србијом.
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Рекао је да је истрага Еулекса око питања корупције министра саобраћаја „натегла”
односе између косовских власти и међународних представника али да се ипак
свакодневно одржавају позитивни контакти са представницима косовских влати.

  

Компаративна добра страна УН је то што га прихватају све заједнице на Косову, рекао је
Занијер.

  

(Бета)
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