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ЗАГРЕБ - Српско народно веће (СНВ) Хрватске изразило је данас озбиљну забринутост
и дубоко неслагање с порукама хрватске премијерке Јадранке Косор током посете
Косову.

  

Председеник СНВ Милорад Пуповац оцењује се да је реч о порукама подршке политике
једностраности.

  

Пуповац истиче да је "позивање на стара непријатељства, колико год она могла бити
жива, као основу за нова пријатељства, у оквирима бивше Југославије и Балкана веома
забрињавајући тип политике и политичког деловања".

  

"Такво позивање у директној је супротности с европском политичком филозофијом у
којој су стара непријатељства претворена у основе за нова савезништва и разлог за
стварање заједничке европске куће", наводи се у саопштењу.

  

Самостална демократска српска странка (СДСС) чији је Пуповац потпредседник и
посланик у хрватском Сабору, коалициони је партнер владајуће Хрватске демократске
заједнице, на чијем је челу Јадранка Косор. СНВ је указао да у хрватско-српским
односима, онима између Хрватске и Србије и унутар саме Хрватске, има многих
озбиљних и нерешених питања чије би решавање требало да буде приоритет хрватске
владе те да би, кад би се та питања решила, могући допринос Хрватске решавању
отворених и болних српско-албанских односа био "и реалнији и кредибилнији".

  

"С властитим ратним и политичким реповима најављивати учешће у затварању врата
туђих проблема није ни реално ни политички корисно", поручио је СНВ.
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Такође је изражена нада да ће то искуство бити "повод за озбиљно усмеравање пажње
на нерешена питања избеглих Срба и положаја Срба у Хрватској".

  

СНВ наводи да се проблеми на Косову морају решавати дијалогом и преговорима, да је
за успех преговарачког процеса неопходна поступност, а за прихватање резултата
преговора међу становништвом, посебно оним српске националности на северу, осећај
сигурности и минималног поверења.

  

"Колико год разумемо да статус кво политика није ни добра ни одржива, толико
сматрамо да политика једностраног и насилног успостављања територијалне
целовитости и државне суверености не може и не сме бити алтернатива дијалогу и
преговорима", указује СНВ. СНВ истиче да таква политика може обновити сукобе,
продубити неповерење и изазвати страдања и тешка кршења људских и мањинских
права.

  

"Наше искуство и наше деловање даје нам за право да се успротивимо порукама у којима
се сугерише таква политика или се најављује њено провођење, а које су се могле чути
током сусрета председнице Владе Хрватске и председника Владе Косова", упозорио је
СНВ. Премијерка Јадранка Косор током јучерашње посете Косову истакла је да
Хрватска подржава територијални интегритет Косова. Она је, између осталог оценила
да су хрватски народ и Косово "стари пријатељи", а да је то "пријатељство обновљено
током последњег рата против режима Слободана Милошевића".

  

(Курир)
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