
Санда Рашковић Ивић: Зашто Вучић није писао Путину и Сију и тражио гаранције за вето?  Ако се будемо држали онога чије овце онога и ливаде, где год имате етничку већину могуће је стварање државе на тој територији
петак, 03 фебруар 2023 13:35

"Народна странка је дала два пута резолуцију за Косово која није стављена на
дневни ред, председник је обећао да ће написати оно што смо тражили, а то су
писма председницима Русије и Кине, где ћемо тражити гаранције да у случају да
дође прича о Косову у Савет безбедности, да искористе вето. Председник то
избегава", каже Санда Рашковић Ивић из Народне странке.

  

  

Каже да су јуче цео дан седели и слушали председника и његове тираде у којима је
најмање речи било о Косову, „а највише о парапоблематици“.

  

„Ми сматрамо да је Косово наше централно питање о коме треба озбиљно разговарати,
врло смо незадовољни председниковим понашањем, он је застрашио народ, на неки
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начин прихватио да му овај папир буде оквир за преговоре, што није требало. Ми се
залажемо да се папир одбаци, јер он третира будући статус Косова, за нас је он решен
нашим Уставом и Резолуцијом 1244. Он је нас застрашивао шта ће бити ако папир не
прихватимо. А папир каже да Србија треба да пусти Косово у УН. Зашто није написао то
писмо, зашто не покаже својим делом како мисли да предупреди“, рекла је Рашковић
Ивић.

  

Додаје да више није ствар признавања диплома, свакодневног живота и таблица, већ да
смо сада прешли на формално-политичко правни статус Косова и да зато, како истиче,
сматрају да је нон пејпер требало одбацити. Сматрати да је јако лоше да у се Европи за
етничке проблеме налазе територијална решења.

  

„Ако се будемо држали онога чије овце онога и ливаде, јер где год имате етничку већину
могуће је стварање државе на тој територији. Било је пуно грешака у прошлости.
Бриселски споразум је био грешка, један део папира говори о ЗСО који се представља
као национални идентитет, она нема извршна овлашћења, има фолклорна овлашћења
која стоје под Приштином. Она није решења за Србе, ако пристанемо на то имаћемо
исељавање и ово мало Срба са Косова и имаћемо стигму као генерација која је пустила
Косово да оде“, рекла је она.
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