Виола фон Крамон: Акција против шверца на Косову је била потребна. На властима Косова је да од
среда, 20 октобар 2021 21:31

Известитељка Европског парламента за Косово Виола фон Крамон каже за Н1 да
су локални избори на Косову, одржани 17. октобра, били мирни, плуралистични и
добро организовани. Додала је и да је добро што су косовски Срби учествовали на
изборима, али сматра, без обзира што је већина гласала за Српску листу, да би било
боље да је било више различитих кандидата и странака. Поводом акције косовске
полиције, како су навели косовски званичници, против шверца и организованог
криминала, у којој су коришћени сузавац и шок бомбе, а тешко је рањен 36-годишњи
Срећко Софронијевић, она наводи да та акција није спроведена само на северу
Косова и да је добро што се косовска влада ухватила у коштац са тим проблемом,
јер је борба против корупције и организованог криминала увек била захтев од
стране ЕУ. "Кфор је био обавештен, и друге снаге, и јасно је да није било сумње да
је то било потребно", наводи она.

„Искрено, сви смо били позитивно изненађени мирном атмосфером и добро
организованим изборима, није било већих инцидената, барем колико смо ми могли да
видимо. Дуже од седам недеља смо имали посматрачку мисију на Косову. То су били
мирни, плуралистични и добро организовани избори“, казала је у Дану уживо на ТВ Н1
Виола фон Крамон.
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Добро је што су косовски Срби учествовали на изборима, добро је да су део тог процеса

На питање да образложи своју ранију изјаву да су српски гласачи имали ограничене
опције за избор својих представника због Српске листе, она истиче да „сви становници
Косова морају да имају иста права и да заслужују та права, на њих (косовске Србе) је
вршен притисак из Српске листе и то смо критиковали“.

„Иако људи можда гласају за Српску листу, али, свеједно, добро је више плурализма и
више кандидата из других странака. Добро је што су косовски Срби учествовали на
изборима, добро је да су део тог процеса, ипак зашто не бисмо дозволили различитим
кандидатима и странкама да се кандидују, то уопште не доводи у питање јединство Срба
на северу, једноставно би то одражавало разноликост људи међу косовским Србима, то
је једина ствар коју ми можда тражимо, али све је протекло како треба“, навела је она.

А о упаду косовских полицијских снага на север Косова, који је претходио
изборима, и према речима косовских званичника, био усмерен против шверцера,
Фон Крамон указује да проблеми са шверцом, организованим криминалом и
корупцијом нису само проблеми Косова, „али је добро што је косовска влада
почела тиме да се бави“.

„ЕУ је често тражила да се озбиљно позабави тиме, спровођење закона не би требало
да буде истицано, јер се то дешава свуда а не само на северу, углавном су ухапшени
Албанци, та врста кривичних дела нема обзира за националност“, наводи она.

Додаје „да је можда појачавање, односно претерано коришћење силе био случај, то
може човек да критикује“, али са друге стране, сумња да се може рећи да је била
„несразмерна употреба силе, јер је било усмерено и против албанских грађана“.

На властима Косова је да одлуче када и где ће користити полицијске снаге
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„Али, свеједно, да би се тај проблем зауздао, потребна је интервенција, те акције се
нису десиле само на северу, већ и у другим деловима Косова, и нико није имао
примедбе, нити је тражио да се те акције зауздају или одложе. Постоји проблем са
организованим криминалом, са корупцијом и шверцом, и на властима Косова је да
одлуче када и где ће користити полицијске снаге“, сматра она.

Оцењује да је то била „суверена одлука косовских власти и не могу то да критикујем док
не будем имала ширу слику“.

„Кфор је био обавештен, и друге снаге, и јасно је да није било сумње да је то било
потребно“, наводи она.

А како тумачи извештај Европске комисије о напретку Косова у којем се констатује да је
претходну годину у тој области обележила политичка нестабилност, док је ситуација на
северу оцењена као „изазовна“, Фон Крамон истиче да непостојање владавине права у
неким деловима Косова, али и у другим земљама региона јесте проблем“.

„Све земље и даље имају жељу, бар се надам, да наставе путем евроинтеграција,
свака земља би требало да уради шта је на њој, да ухапси и осуди појединце који
учествују у криминалним радњама. Сви знамо да је жариште тих појава и на северу
Косова и треба да похвалимо косовску владу што су се ухватили у коштац са тим
проблемом. Борба против корупције и организованог криминала је увек била захтев
од стране ЕУ“.

Надамо се обостраном споразуму који би прихватила већина грађана у обе земље

А шта мисли како ће се убудуће одвијати дијалог Београда и Приштине, она се нада да
ће после избора на Косову и после избора у Србији следеће године бити неког већег
напретка.
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„Обе стране разумеју да су неопходни компромиси на обе стране, морамо да применимо
већ постигнуте договоре, надамо се обостраном споразуму који би прихватила већина
грађана у обе земље“, каже Фон Крамон и позива „обе стране да седну за сто и пронађу
решења које ће затим потврдити њихови грађани“.
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