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четвртак, 22 септембар 2011 17:32

Нови Пазар -- Шеф Мисије ОЕБС-а у Србији, амбасадор Димитриос Кипреос позваће
власт у Београду да понуди решења за проблеме грађана Санџака.

  

Амбасадори САД, Данске, Аустрије и ОЕБС-а, који чине групу „пријатељи Санџака”,
поручили су данас у Новом Пазару да су спремни да помажу том региону, као што су то
чинили до сада, али су указали да је за решавање проблема неопходна и стабилна
политичка клима.

  

Амбасадори Мери Ворлик, Мете Кјуел Нилсен, Клеменс Која и Димитрос Кипреос су се
током дводневног боравка срели са привредницима, представницима невладиног
сектора, медијима, младима и градоначелником Мехом Махмутовићем.

  

Дипломате су поручиле да нема брзих решења за санџачке проблеме, али да ће о оним
идентификованим и утисцима које носе након ове посете поделити са представницима
власти у Београду.

  

Ворликова је на конференцији за новинаре рекла да је њена земља посвећена да
помогне Санџаку, као што је и до сада помагала и додала да је у том циљу одлучено да
се програм Америчке агенције за развој (УСАИД) продужи за још 18 месеци.

  

Она је рекла и да је неопходно наћи начин за превазилажење верских, етничких и
политичких проблема у региону југозападне Србије.

  

Амбасадорка Нилсен је рекла да јој ово није први боравак у Новом Пазару и да зна да је
проблем незапослености један од најзначајних. Она је, међутим, додала да ће са
интеграцијом Србије у Европску унију доћи до неких промена, укључујући и промене на
том плану.

  

 Аустријски амбасадор Која је поручио да је пружање помоћи један од разлога зашто они
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постоје као „пријатеји Санџака”, те да је Србија на европском путу, што је за њих, од
великог интереса. „Међународна заједница И ЕУ су заинтересоване да помажу Санџаку
и помажу, али је важно да локална власт помогну у стварању мирољубивих решења и
умереније климе, те да агресивна деловања нису нешто што помаже у решавању
проблема”, рекао је аустријски дипломата додавши да ће они наставити да комуницирају
са локалним властима и демократским снагама у Санџаку.

  

(Бета)

  

 2 / 2


