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"Макроне, Србине", наслов је Информеровог текста о посети француског председника
Емануела Макрона током које је било речи и о Косову. Док Информер говори да је
Макрон "одувао Шиптаре" рекавши да подржава „компромисно решење за Косово",
Српски телеграф нас убеђује да је Макрон иза „затворених врата“ изнео Вучићу
конкретан план којим ће "решити судбину покрајине".

  

  

У општем одушевљењу посетом, Курир га чак назива „Макроновић“. Ипак, иако је
француски председник у обраћању јавности инсистирао на томе да Београд и Приштина
морају да дођу до компромиса, признао је да нема одговор на питање шта тај компромис
подразумева. Чињеницу да је Макрон о Косову и Србији говорио као о засебним
државама и суседима, таблоиди не спомињу.

  

То што је Макрон истицао важност компромиса Информер је интерпретирао на свој
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начин и навео да је он "послао јасну поруку Приштини и премијеру лажне државе Косово
Харадинају да косовска независност није готова ствар и да се дијалог мора наставити". 

  

Основ за ову тврдњу им је Макронова изјава да „има оних (у Приштини, прим. аут) који
кажу: "Међународна заједница нас је признала као независне, нећемо више ништа да
чујемо у вези са Србијом, морају да признају сва наша права и да идемо напред". 

  

"Кад кажемо да морамо да изградимо компромис, то значи да ниједна од ових позиција,
које су дијаметрално супротне, не може да остане таква. Свако мора да се помери,
морамо да нађемо пут како бисмо гледали у будућност", рекао је Макрон а Информер
цитирао. 

  

На конкретно питање новинара шта би тачно значило компромисно решење, француски
председник је одговорио: 

  

"Ја немам одговор на ваше питање и нема неког магичног решења у џепу, ни мом, ни
Немачке, ни Русије, ни САД, одговор је у вашим срцима и интелигенцији оних који доносе
одлуке. Ја сам само рекао да ћу уложити енергију да нађемо то решење, да не дође до
распламсавања кризе, јер споразум између Србије и Косова је важан за стабилност
региона... Нисам ту да дајем лекције већ да вам помогнем", изјавио је он. 

  

Уколико се његов говор пажљиво преслуша, јасно је да француски председник није
довео у питање независност Косова као засебне републике, коју је, уосталом,
Француска признала још 2008. године. 

  

Напротив, све време је говорио о Косову и Србији као засебним земљама и суседима који
морају да нађу заједничко решење како би живели у миру који је важан за стабилност
региона. 

  

"И Србија и Косово су европске државе и морамо да помогнемо да се то преведе у
чињенице, а не да одржавамо народе у идеји да због националног поноса треба да
окрену леђа компромису", рекао је Макрон, али су и Информер и бројни други медији то
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прећутали. 

  

Медији нису пренели ни његове речи о ономе што му је, како тврди, сам Вучић рекао.

  

"Могу да се слажем или не слажем са председником Вучићем али морам да признам да
он има храброст и да је рекао: Оно што постоји у нашем Уставу не одговара ономе што
наши партнери у Европи мисле и што су ставили у међународно право. А ми желимо да
уђемо у Европу и мислимо да је наша будућност у Европи", рекао је Макрон. 

  

"Спрски телеграф" је отишао корак даље у тврдњи да има сазнања о договорима два
председника иза затворених врата, односно да је Макрон донео план за Косово који
подразумева да се од Приштине тражи укидање такси до краја лета, хитно испуњавање
свих обавеза из Бриселског споразума и формирање ЗСО. 

  

Све то су им наводно рекли неименовани "дипломатски извори" на које се, иначе, овај
таблоид свакодневно позива у својим текстовима.

  

(Раскрикавање)
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