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 Председница Европског покрета Срба са Косова Рада Трајковић оценила је да ће
напредак у поцесу против осумњичених за убиство Оливера Ивановића бити постигнут
када суду у Приштини буду испоручени Звонко Веселиновић, Милан Радоичић и Жељко
Бојић. Она сматра да Вучић неће више бити потребан међународној заједници и да ће
она вршити притисак да се то и учини. Истакла је и да опозиција у Београду мора да
захтева од Вучића да испоручи осумњичене да би могли да буду саслушани и да се
подигне оптужница. Међународна заједница има снимак убиства, тврди Трајковић.

  Трајковић је за Н1 рекла да према косовском правосуђу не може без саслушања
осумњичених да се уђе у регуларни процес против њих и подигне оптужница. „Тај
процес држи заробљен Београд и Вучић“, каже.   

Она је истакла да разуме сина Ивановића Николу кад каже да је убиством Оливера
Митровица запала у црни вилајет, али да она сматра да се то догодило раније, када је
ухапшен лидер Грађанске иницијативе „Слобода, демократија, правда“.

  

„Суштина свега јесте да оног тренутка када су Вучић и Тачи са Кети Ештон у Бриселу
договорили да процес против Оливера почне, тог тренутка и након хапшења,
највероватније уз велико обећање Вучића ће он као нова нада поставити темеље за
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дефацто независност Косова кроз нешто што предвиђа интеграцију севера Косова у
косовски систем, као великој нади и уз велика очекивања свих њих, дали су му
могућност да се обрачуна са свим Србима који били противници тог пројекта, и као
победника демократских снага које су до тог тренутка држале ногу у врата стварању
амбијенту независног Косова“, рекла је Трајковић.

  

У том смислу, Вучић је, каже имао могућност да организује све шта хоће.

  

„С обзиром на то да нису могли да Оливера контролишу и бојали су се његове моћи да
организује Србе, а били су већ избори у Северној Митровици, донели су одлуку да га
ухапсе и од тог дана је пролазио кроз тежак период живота – хапшење у Приштини,
насртаји физички на њега од стране Албанаца у затвору…Једног интелектуалца човека
су затворили са оптужбом која је била заиста тешка. Ја бих казала да су у организовању
хапшења учествовали сви – и председник Србије и Тачи и међународна заједница, иако
је било интервенција из значајних земаља међународне заједнице“, истакла је
саговорница Н1.

  

Оценила је да, осим уклањања Оливера физички, није било другог решења „јер
другачије нису могли да спрече да ради на нечему што је организација Срба и пружање
јединственог и аутентичног одговора на оно што се нажалост припремало“.

  

„Зло не може да траје“

  

На питање када ће се коначно утврдити ко стоји иза убиства, каже:

  

„Мислим да сада, када је дефацто Косово добило потпуну унутрашњу независност, и
судску и законодавну и извршну, сада процењујем да Вучић неће више бити потребан
међународној заједници, а процес који се води у Приштини био је до сада јако
контролисан од Тачија и спречаван да иде на начин на који је можда хтео и специјални
тужилац из Приштине…Можда је то била узајамна помоћ – ви за мене ако одем у Хаг
немојте све достављати о злочинима над Србима, ја вама штитим процес да се не доведе
до финализације и то је толико пажљиво праћено“, рекла је Трајковић.

  

 2 / 6



Рада Трајковић: Процес за убиство Ивановића заробљен држи Београд и Вучић
субота, 16 јануар 2021 15:06

Она је нагласила да да је то схватила и када се најавио човек који је хтео да јој донесе
снимак атентата на Оливера и да се тада појавило „толико интересовање људи који су
блиски Тачију“ да се виде са њом пре него што било шта изнесе у јавност о том снимку.

  

Додала је да снимак није хтела да прихвати јер није знала колико је оригиналан, „знајући
природу Тачијеве власти и сарадњу са влашћу у Београду“.

  

„Одласком Тачија у Хаг и разбијањем структура који су требале да доведу до
историјског споразума Тачија и Вучића о споразуму о Косову, мислим да је сада то
одложено за ко зна које време“, каже Трајковић и оцењује да и међународна заједница
не процењује сада да им је баш Вучић потребан.

  

„И знам да када међународна заједница донесе одлуку да се испоруче Радоичић,
Веселиновић и бивши шеф полиције за север Бојић у Приштину, са свима њима заједно
одлази и Вучић“, рекла је Трајковић.

  

Упитана када мисли да ће се то клупко одмотати, одговара да је увек опртимиста и да
„зло не може да траје“ и мора да се победи.

  

Томе, каже доприноси и књига у издању НИН-а Милана Радоњића који је, истиче
показао у шта се претворио север Косова и „шта су господари севера направили од
њега“.

  

„То су убиства, то су мајке које говоре о убијеним синовима, то су приче које морају наћи
одговор“, рекла је Трајковић.

  

„Кључан притисак на Вучића“

  

Она је нагласила да на годишњицу убиства не треба само палити свеће већ инсистирати
на притиску на Вучића да осумњичени буду изручени и да на томе мора да инсистира и

 3 / 6



Рада Трајковић: Процес за убиство Ивановића заробљен држи Београд и Вучић
субота, 16 јануар 2021 15:06

српска опозиција.

  

„Једини начин је да притиском натерамо Вучића и мислим да ће помоћи и међународна
заједница, немачки амбасадор на Косову већ је подржао захтев да се дође до истине“,
рекла је Трајковић.

  

Она ја нагласила да Оливер много недостаје на северу Косова и да су се после убиства
сви који су били с њим ућутали, а чак су, каже и прешли на другу страну – криминал,
убијање, малтретирање, шиканирање, одузимање права човека да говори оно што
мисли…

  

„Наредбе сад издаје човек који је побегао уз подршку Тачијевих и Рамушевих органа.
Сада на Копаонику Радоичић влада над Србима, над тим јадним полуписменим људима
који уназад постадоше интелектуалви и академски грађани“, рекла је Трајковић и додала
да је „некадашњи шофер Ракић постао главни човек за Митровицу, па сада потредсеник
владе, па и интелектуалац који предаје на Универзитету“.

  

„На делу је урушавање свих институција, немамо више потенцијала да се бранимо као
Срби Косова јер немате интелектуалаца који смеју да се уздигну изнад оног што је
нареди о један обичан криминалац као што је Радоичић“, рекла је Трајковић.

  

Упитана где су сада људи који су у великом броју испратили Ивановића у Митровици,
каже:

  

„То је натужније…Они су највероватније прихаватили да буду понижени, они су
прихватили да запосле сина…Ради ситних интереса прихватили су да морално буду
побеђени од људи које сви доживљавају као мафију“, истакла је Трајковић.

  

„Црква једина алтернатива; саслушати Милену Поповић“
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Додала је да је једино црква остала алтернатива, али и она има једну специфичност.

  

„Наш владика је врло тврд и принципијелан човек, мислима на владику Теодосија, али
црква је комплексна организација и њима ипак требају старији вукови. Он као млађи
имао је подршку владике Артемија, па митрополита Амфилохија, сада не може усамљени
владика Теодосије да се носи са Вучићем и овим патолошким системом састављеним од
службе и којекаквих…“, рекла је Трајковић.

  

„Где ће наш владика сада наћи ослонац за нас је велико питање. Уз Иринеја Буловића
који је или на другој страни, не знам…Да ли ће тај стуб борбе за добро људи и слободу
говора да ли ће успети да се избори уз владику Григорија, то је велико питање“, каже.

  

Једина алтернатива је, понавља притисак на Вучића да испоручи људе „који су завезали
језике људима на простору КИМ, одузели им слободу“.

  

Требало би, каже послати специјални тим људи истраживача, заједно са медијима да
прошире оно што је Радоњић из НИН-а написао.

  

Она је рекла и да међународна заједница има снимак убиства Оливера и да је она у
обавези да тај снимак угледа светлост дана.

  

„Међународна заједница може да чека, чекала је 20 година и Тачија. Она има циљ, а
када се тај циљ оствари и када сматра да нема више потребе да штити оног ког штити,
она ће га показати“, додала је.

  

Оценила је и да се Ивановић по изласку из затвора саочио са другом реалношћу:

  

„Када је изашао из затвора чекала га је друга реалност не само у граду, да су почели
људи да га избегавају него и у самој кући његовој, према мојим информацијама, његова
невенчана супруга Милена искључивана је у последње време из заједничких посете
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Ивановићу у затвору да би могли да договорају његову одбрану а да други не сазнају“.

  

Истакла је и да је у процесу врло важно да се чује оно што и његова ванбрачна супруга
буде морала да проговори на начин на који треба као сведок.

  

„А не да је користе сада да иде по телевизијама и лупета неке ствари. Све што је
добила, добила је само зато што је била супруга ванбрачна…Имаће обавезу кад не буде
имала заштиту Вучића да проговори“, истакла је Ивановић.

  

Лидер Грађанске иницијативе (ГИ) „Слобода, демократија, правда“ (СДП) Оливер
Ивановић убијен је на данашњи дан пре три године, у северном делу Косовске
Митровице.

  

(Н1)
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