
Саша Јанковић: Вучић наводним дијалогом о Косову намерава да спроведе оно што је пре више година обећао међународној заједници
понедељак, 20 новембар 2017 20:57

 Лидер Покрета слободних грађана (ПСГ) Саша Јанковић казао је данас да Покрет жели
да учествује у дијалогу о Косову и Метохији, али да "оно што Александар Вучић
представља као дијалог, није дијалог".

  

  "Оно што је Александар Вучић обећао за Косово, обећао је пре више година
међународној заједници и сада само треба наводним дијалогом да дође до онога што је
већ обећао да ће се урадити", казао је Јанковић за Радио-телевизију Војводине.   

Он је додао да се не може звати на унутрашњи дијалог о једној теми када има, како је
оценио, "најмање пет горућих тема у Србији о којима треба разговарати".

  

"Нема дијалога по питању правосудја, рекетирања привредника, корупције у врху
полиције, односа власти и опозиције", додао је Јанковић.

  

Упитан да ли би да је председник Србије "потписом формализовао стање да је Косово
независно", Јанковић је казао да "никада неће потписати нешто што значи да је Косово
независно од стране Србије, али да неће стајати на путу развоја Косова као
демократске државе".

  

"Нико од нас нема права да Србији остави мање него што је затекао", оценио је
Јанковић.
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Додао је да "не треба спречавати да Косово постане члан међународних организација"
јер ће, како је оценио, сви грађани од тога имати корист.

  

"Наша историјска и културна наслеђа морамо да осигурамо, оног момента кад би Србија
имала фактичку могућност да гарантује интегритет својих културно историјских
споменика тада не би било никаквих проблема да за све оно што није део српске
историје, да за то на територији Косова одговара власт у Приштини", казао је Јанковић.

  

Коментаришући то што се манастири Грачаница и Дечани наводе као косовска баштина,
Јанковић је казао да је "на Србији да докаже да то није тако", као и да се чланство
Косова у међународним организацијама не може прихватити док се то не докаже.

  

Говорећи о Руско-српском хуманитарном центру Јанковћ је казао да не разуме шта ће
"хуманитарцима дипломатски статус" као и да би требало да се објави споразум о том
Центру како би српска јавност имала прилику да види шта све тамо пише.

  

(Бета)
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