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Огромна већина Срба и Албанаца на Косову није спремна да раде заједно или да живе у
истој улици, а скоро нико није спреман да ступи у међуетнички брак, показује последње
истраживање јавног мњења на Косову, које је спровео Програм Уједињених нација за
развој (УНДП ).

  

„Око 43 одсто Срба би се сложило да ради са Албанцима. Око 31 одсто би се сложило
да живи у истом граду са Албанцима, а око 20 одсто да живи у истој улици са
Албанцима. Што се тиче међуетничких бракова, нико од испитаних припадника
заједнице Срба не би био спреман да ступи у брак са припадником заједнице Албанаца”,
наводи се у извештају УНДП „Јавни пулс”, за период од новембра 2010. до јуна 2011.
Слично су и резултати истраживања међу припадницима албанске популације на
Косову:

  

„Око 41,5 одсто Албанаца би се сложило да ради са Србима, док би се око 43 одсто њих
сложило да живи у истом граду са Србима, а око 37 одасто да живи у истој улици. Само
1,5 одсто косовских Албанаца би ступило у брак са косовским Србима”, стоји у извештају
УНДП.

  

Ови резултати су засновани на узорку истраживања јавног мњења који је обухватио
1,580 грађана старијих од 18 година, оба пола, свих старосних група и из свих делова
Косова.

  

Узорак је обухватио 827 Албанаца, 528 Срба и 225 припадника мањина (Турака,
Бошњака, Горанаца, Рома, Ашкалија, Египћана).

  

Истраживање је спровео „Encompass” из Приштине током маја и јуна 2011, наводи се у
извештају УНДП Косово.

  

Кад је реч о дијалогу Приштине и Београда под окриљем ЕУ у Бриселу, само четвртина
испитаника види овај дијалог као користан за Косово, док га око 20 одсто сматра
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штетним.

  

Друга четвртина испитаника не види дијалог ни као штетан, нити као користан
(тако-тако). Свега три процента испитаних види дијалог као веома користан за Косово.

  

(Танјуг)
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