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Некадашњи одборник ГИ СДП коју је предводио Оливер Ивановић, Марко Јакшић, рекао
је коментаришући посету премијерке Ане Брнабић Косову, да људима са Косова увек
значи када их било који званичник Републике Србије посети. "Посета се десила после
велике кризе, која се на Косову није дешавала од 2004. и 2008. године. Нажалост, од
када ове власти преговарају у Бриселу и од када закључују споразуме свака посета
премијера је уследила након неких договора на штету локалног становништва, није
немогуће да је то и овога пута случај. Када је Приштина незадовољна она не одобрава
овакве посете. Ова посета се десила после усменог договора Куртија и Вучића у
Бриселу, у време када је ступила на снагу Куртијева једнострана одлука", истакао је он у
Дану уживо Н1.

  

  

Каже да су поруке од премијерке „симобличне и помирљиве“ и објашњава шта је према
његовом мишљењу био циљ посете.
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„Вероватно испуњавање очекивања међународних посредника. Тензије у јулу су биле
изузетне, на ивици можда чак и оружаног сукоба, посредници су тражили да се
релаксира ситуација на терену, томе служи посета. Премијекра ниједном није дошла у
Косовску Митровицу, то што каже да јој је био забрањен улаз – није тачно. Захтев се
подноси неколико дана пре него што се деси посета, нико није имао трајну забрану
уласка на Косово од стране приштинских власти“, рекао је Јакшић.

  

Уочи посете, премијер Косова Аљбин Курти изјавио је да премијерка Србије Ана Брнабиц́
може да дође на Косово да види колико је Косово демократска држава. Јакишић истиче
да је Курти неискрен човек и политичар и да такве изјаве служе популизму, који је, како
је навео, ништа мањи од популизма Александра Вучића.

  

„Он лепо прича, а у пракси примењује најригидније методе, када бих рекао да се пореде
са фашизмом не би погрешио. Курти покушава да се представи као цивилизовани и
демократски лидер, он је далеко од тога, осим његовог цинизма не видим ништа друго,
пракса показује на терену нешто друго. Курти је популиста који у најтежој ситуацији на
Косову прича само о ратним злочинима и северу Косова, појави се некад и реципроцитет
са Србијом. Често дајем тај пример – литар уља је био 1,30 сада је 4 евра. Та изјава коју
је дао Курти служи за његов популистички наступ, да се прикаже као демократски
лидер на Балкану, што није“, казао је саговорник Н1.

  

Наводи да су слично писмо, попут оног које је примио председник Србије Алекандар
Вучић, примили и Аљбин Курти, а вероватно и Вјоса Османи, председница Косова.

  

„Интересовање Немачке и Француске је везано за Украјину, желе брзо решење на
Косову, мислим да до неког опипљивог напретка не може доћи. Позиције Београда и
Приштине су дијаметрално супротне, Курти жели да преговара само о признању, српска
страна нема другу опцију него да се држи Устава, у тим ставовима простор за договор
не постоји. Могуће да се у Бриселу брзо договоре око несталих или таблица, али у већи
напредак сумњам. Док се нешто драстично не промени у Куртијевим ставовима,
Александар Вучић је спреман на компромис, Курти је ригиднији, иде у Брисел само да
преговара о признању Косова, без обзира на Немачку и Француску сумњам да ће се
нешто десити, само ако се Америка укључи, овако – тешко“, навео је он.

    

Додаје да Срби са севера неће учествовати у пререгистрацији, осим ако их на то не
присли Београд и да су одлучни су да се супротставе том процесу.
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„Стотинак пререгистрованих до 31. октобра це бити огроман успех за Куртија, Срби су
све споразуме прихватили под притиском Београда. Не би ме изненадило да се за два
месеца пронађе компромисно решење, верујем да је могуће да дође до тога јер је
међународна заједница свесна онога од 31. јула у Митровици, спремни су да предупреде
било какво насиље. Ако међународна заједница хоће мир на Косову, вршиће притисак на
обе стране. Таблице нису проблем, али представљају симболичну везу са остатком
Србије“, закључио је Марко Јакшић.

  

(Н1)
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