
Срби с барикаде код Зупча вратили команданта Кфора који је био у Еулексовом конвоју
понедељак, 31 октобар 2011 14:31

Косовска Митровица - Командант Кфора Ерхард Древс није успео да прође кроз Зупче
ка прелазу Брњак, јер су Срби с барикада вратили Еулексов конвој у ком је Древс био.

  

Током протекле ноћи на северу Косова није забележено кретање Кфора, а Срби су и
прошлу ноћ провели о на барикадама.

  

Древс је био приморан да се врати правцем ка јужном делу Косовске Митровице. С њим
је био и заменик шефа Еулекса Енди Спаркс, иначе бивши британски амбасадор у
Приштини. Они су се возили у пратњи неколико џипова Кфора и једним Еулексовим.

  

Срби су били спремни да пропусте Кфорова возила, али не и џип Мисије ЕУ.

  

Древс је око петнаестак минута разговарао с потпредседником општине Зубин Поток
Срђаном Ђуровићем у намери да убеди становништво да поред Кфора слободу кретања
омогуће и особљу Еулекса.

  

Ђуровић је рекао да Еулексово возило нису могли да пропусте пре него што се та мисија
"огради од косовских институција и делује неутрално". Он је такође рекао и да је
командант Кфора опет тражио слободу кретања за све представнике мисија на Косову.
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"То је нешто што и ми желимо али без присуства представника приштинских институција
на северу Косова", навео је Ђуровић.

  

Након тога, грађани су се окупили и у северном делу Косовске Митровице, кад су чули
да стиже конвој у ком је Древс.

  

Иначе, Срби су нешто пре поднева кроз Зупче пропустили три џипа Кфора, али не и два
Еулексова, који су се такође вратили ка јужној Митровици.

  

Барикада коју су Срби поставили на административној линији испред прелаза Брњак пре
три дана виша је од два метра, а Кфор је и јуче своје војнике снабдевао из ваздуха.

  

Подсетимо, на главним магистралним правцима на северу Косова од пре неколико дана
Срби су отворили једну саобраћајну траку како би Кфор могао да снабдева своје
јединице, али је Кфор одлучио да ту могућност не искористи јер захтева да слободу
кретања има и Еулекс. То, с друге стране, Срби не желе да омогуће.

  

(Танјуг)
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