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Бисерко: Мартијев извештај сувише политизован

Наводима из извештаја Дика Мартија треба да се баве правосудни органи, а не да се о
томе политизује и дижу тензије, поготово не у овој фази када треба да отпочне дијалог
Београда и Приштине, рекла је у интервјуу за Глас Америке председница Хелсиншког
одбора за људска права у Србији Соња Бисерко, која је протекла два дана боравила на
Косову. Бисерко је говорила и о протеклим парламентарним изборима и о томе зашто је
немогућа политика Београда ‘и Косово и Европска Унија’.

Глас Америке: Госпођо Бисерко, како оцењујете последњу изјаву Дика Мартија где он
наводи да није директно оптужио господина Хашима Тачија за траговину органима већ
да је само рекао да је он то морао знати.

Соња Бисерко: Мислим да је тај извештај од самог почетка био пласиран на начин који је
био сувише сензационалан и на неки начин је оштетио углед Косова и косовске државе.
С обзиром да тај извештај не садржи никакве конкретне податке о тврдњама које он ту
износи, он је морао да временом атерира и да да изјаву попут ове коју сте навели и
мислим да се цела та прича полако некако релаксира и доводи на меру која ће касније у
неком истражном поступку показати праве размере, да ли је збиља било то и колико је
било то. Мислим да то треба одвојити од политике јер то је било сувише политизовано и
на неки начин нанело штету, не само Косову него и односима између Београда и
Приштине.

Глас Америке: Ко треба да води ту истрагу?

Соња Бисерко: Па наравно судски органи овде на Косову. Имате тужилаштво које је под
контролом ЕУЛЕКС-а, према томе постоје одређене институције које могу да о томе
спроведу праву истрагу. Оно што забрињава јесте да је та прича актуелна већ неколико
година и да је сваки пут била "спинована" на начин који је показивао да се ради о нечем
другом и да је позадина нешто друго. Прво сте имали извештај ЕУЛЕКС-а који је предат
тужитељки Карли Дел Понте и то још 2006 године, где је још била тужилац у Хашком
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трибуналу. Она није сматрала за сходно, очигледно због тога што није имала довољно
доказа, да подигне оптужницу. Она је ту причу поново завртела у својој књизи где је на
неки начин отворила ту причу и покренула је низ оптужби од стране Београда али је
зато Међународној заједници дала једну лошу конотацију и сада Дик Марти наставља са
истим тезама, али исто тако без икаквих доказа који би могли...

Глас Америке: Одакле знате да он нема доказе?

Соња Бисерко: Па у том извештају нема доказа. Само су наводи и тврдње. То значи да
на другој страни лежи терет доказа, али кажем да то треба да уђе у правосудне органе,
а не да се о томе политизује и да се просто квари та нека атмосфера која је и онако
била под неким тензијама, па и у овој фази када Београд и Приштина треба да покрену
дијалог. Врло је важно да се такве ствари стишавају, да се све стави на нормалан
колосек и да се стварно утврди истина шта је било.

Глас Америке: Како ви оцењујете протекле парламентарне изборе које су 12. децембра
први пут самостално организовале косовске институције?

Соња Бисерко: С обзиром на читав тај политички контекст и околности, то су избори
који су се на сличан начин дешавали у свим новим малим државама. Може се рећи да у
све те неправилности о којима се говори и пише, да су то избори који су регуларни и који
ће сада довести ту прву владу...

Глас Америке: Из Европе не кажу баш тако!

Соња Бисерко: Па добро, они неће сазвати нове изборе. Они су обновили изборе на
неким местима, а то се дешава и у другим земљама. Хоћу да кажем да то није ништа
необично и да се то дешава, поготово тим младим државама где политичке сцене нису
до краја профилисане и где су страсти још увек велике. Оно што је битно то је да су
Срби по први пут учествовали на косовским изборима и да ће ући у Владу. Они су
добили значајна места и заједно са другим мањинама имаће велику тежину у политичком
животу као и у Скупштини Косова и мислим да је то највећи добитак. Наравно да ће сада
кроз ове поновљене изборе та слика победника или оних који ће ући у коалицију
другачије изгледати, али у сваком случају Косово је прошло ту прву фазу тих првих

2/3

Соња Бисерко: Политика Србије ‘и Косово и ЕУ’ није могућа
недеља, 23 јануар 2011 12:10

избора у независној држави и то некако полако нормализује политички живот који је још
далеко од тога, али у сваком случају то је први корак."

Глас Америке: "Да ли ви мислите да је косовско питање предмет уцена Србије на путу ка
Европској унији како то тврде неки политичари у Београду?"

Соња Бисерко - Па то није питање уцене. Ја бих рекла да је оно главни критеријум, не
само за Косово и Србију већ и за читави регион, већ и за све земље које желе да
постану чланице Европске уније. Један од главних критеријума је регионална сарадња и
међусобна сарадња, поготово ових нових земаља које су некада чиниле једну земљу.
Значи то је услов за све, а не само за Србе и за Косово. Косово и Србија имају једнаке
услове на том путу ка ЕУ, а то је међусобна добра сарадња и решавање свих тих
територијалних питања која су толико дуго оптерећивала њихове односе и наравно када
је Србија у питању јесте један релаксиранији однос према Косову, према Србима на
Косову, и на неки начин рекла бих врло је важно да се Београд другачије позиционира
према свим Србима на Косову.

Глас Америке: Политика Србије је ‘и Косово и Европска унија’. Да ли је то могуће?

Соња Бисерко: Наравно да није и то се показује на сваком кораку. Како се Србија
приближава тој позицији кандидата то постаје очитије да ће Косово бити Косово, али на
начин који треба да покаже да Србија прихвата нову реалност, и да прихвата нову
реалност на начин да га гледа као суседа са којим треба да развија један добросуседски
однос.

(VOA)
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