
Небојша Стефановић о изјави Харадинаја - "на Косову неће бити места ни за ЗСО, ни за Србију, уколико постанем премијер": Дијалог са Приштином постаје бесмислен
четвртак, 18 мај 2017 15:23

Албанска страна уз различите видове помоћи покушава не само да обесмисли бриселски
процес, већ и да покаже да Србима није место на Косову и Метохији, каже за Спутњик
министар полиције Небојша Стефановић.

  

  

После последњих потеза Рамуша Харадинаја и свих албанских политичара који су
блиски опцији коју он представља, постало је потпуно очигледно да дијалог који је вођен
у Бриселу потпуно губи смисао због понашања Приштине.

  

То је за Спутњик изјавио потпредседник Владе Србије и министар полиције Небојша
Стефановић поводом поруке Харадинаја, који је сада у предизборној коалицији са
Хашимом Тачијем, да на Косову неће бити места ни за Заједницу српских општина ни за
Србију уколико он победи на изборима.

  

„Једноставно, нема смисла да се седи и да се преговара са људима који покушавају да
пониште све оно што је договорено и што је потписано. Нажалост, албанска страна уз
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различите видове помоћи покушава не само да обесмисли бриселски процес, већ и да
покаже да Србима није место на Косову и Метохији“, каже нам Стефановић.

  

Он додаје да опасне последице једне такве неодговорне политике Србија нити може да
прихвати нити може да дозволи.

  

„Исто тако, последње изјаве из Приштине показују да нас чекају изузетно тешка
времена. Такве најаве представљају озбиљну претњу по безбедност и стабилност Срба
и региона. Нажалост, ми не видимо јасан одговор из међународне заједнице на такво
понашање, нити видимо одговор пре свега од оних од којих се то највише очекује, а то је
Европска унија. Дакле, очекујемо да ЕУ јасно стави до знања да све оно што је
потписано и договорено мора да се поштује и спроведе и да ће сва права и безбедност
Срба бити поштовани.“

  

Стефановић закључује да ће Србија да заштити безбедност и сигурност свог народа и
да неће дозволити да било ко има било какве идеје о протеривању Срба, угрожавању
њихове безбедности или нечему сличном.

  

„Инсистираћемо и даље на апсолутном поштовању свих споразума који су потписани и на
оснивању Заједнице српских општина. То је добро за Србе. ЗСО им гарантује више
безбедности, али, наравно, и значајнији утицај Србије на сва дешавања на Косову и
Метохији, на пуну заштиту нашег народа, као и на то да њихов живот буде нормалнији.“

  

(Спутњик)

  

Видети још: Рамуш Харадинај: Граница са Црном Гором је Чакор; Неће бити места за
ЗСО, ни за Србију, ако постанем премијер
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