
Виталиј Чуркин: Недопустиво једнострано деловање косовских власти
субота, 13 новембар 2010 13:13

Русија сматра да је једнострано деловање које су предузеле самопрокламована Влада
Косова и међународне снаге како би промениле реалност у северним деловима
покрајине потпуно недопустиво, изјавио је руски амбасадор у Уједињеним нацијама
Виталиј Чуркин.

  

"Москва верује у значај обнављања дијалога између заинтересованих страна у
решавању косовског проблема", рекао је Чуркин на јучерашњем састанку Савета
безбедности УН у Њујорку где је расправљано о ситуацији на Косову, јавио је Итар-Тас.

  

Руски представник у светској организацији изразио је забринутост због деловања
сепаратистичких власти косовских Албанаца северно од реке Ибар, њихових планова да
изграде и обнове уништене зграде на земљиштима која се налазе поред српских насеља
и отварања суда у северној Митровици без координације око овог питања са српском
општином или мисијом УН на Косову.

  

"Ситуација у погледу повратка расељених лица, укључујући српско становништво, и
даље је незадовољавајућа", казао је Чуркин, који је изразио велику забринутост и због
настављања вандалског понашања усмереног против српских верских места.

  

"Делимо забринутост српске владе и Српске православне цркве у вези са почетком
предаје контроле косовској полицији над највреднијим местима српског културног и
верског наслеђа", рекао је Чуркин, наглашавајући да ти планови доприносе даљој
дестабилизацији безбедности на Косову, јер подстичу неповерење српског
становништва у спремност међународних снага да обављају дужности које су им
поверене.

  

"Да је тај корак преурањен доказују и чињенице које је овде данас навео министар
спољних послова Србије Вук Јеремић када је говорио о инцидентима у граду Пећ током
устоличења српског партријарха (Иринеја)", истакао је руски амбасадор у УН.
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Он је нагласио колико је значајно да улогу главног инструмента решења за Косово има
Савет безбедности УН, "који остаје јемац сагласности са међународним правом,
повељама УН и сопственим одлукама".

  

"Покушаји косовских медија да оклеветају мисију УН на Косову су неприхватљиви јер
угрожавају безбедност њених припадника и постављају препреке за испуњавање
њихових дужности", истакао је Чуркин.

  

Он је, такође, одбацио покушаје да се за Косово обезбеди улога у међународним
институцијама као да је реч о независној држави.

  

"Инсистирамо на томе да мисија УН треба да испуњава своје обавезе у погледу
представљања Косова у иностранству у регионалним и међународним механизмима. И
даље полазимо од претпоставке да мисија УН треба да има максимално активну улогу у
подржавању процеса постизања решења за Косово", рекао је Чуркин.

  

(Танјуг)
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