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БЕЧ – Влада Русије сматра да је недопустиво окончање активности Мисије ОЕБС-а на
Косову, за заштиту права етничких заједница у тој области, која би могла да буде
окончана под изговором смањивања међународног присуства у области, пренела је
јутрос руска агенција Итар-Тас.

  

„Такви кораци, које нико није санкционисао, једнострани су и погађају укупну
делотворност акција под мандатом те мисије”, навео је синоћ руски амбасадор при
ОЕБС-у Анвар Азимов.

  

По његовим речима, такви кораци подривају свеукупно поверење у ОЕБС међу Србима и
врши лош утицај на јавни углед ове организације.

  

Азимов је говорио на редовном састанку Сталног савета ОЕБС-а поводом извештаја о
ситуацији на Косову и Метохији који је поднео шеф Мисије ОЕБС-а Вернер Алмхофер,
прецизирао је Итар- Тас.

  

„Ми полазимо од уверења да Мисија треба да се руководи задацима координисаним на
нивоу УН или главним документима ОЕБС-а, а не намерама појединачних земаља или
самопроглашених косовских представника власти”, рекао је руски амбасадор.

  

Ради се о установљеном мандату Мисије који јасно одређује смернице њених активности
и о одговарајућим одредбама Резолуције 1244 Савета безнедности УН.

  

„Ова документа кажу да Мисија ОЕБС-а на Косову, у сарадњи са Мисијом УН (УНМИК),
која задржава највишу позицију међу свим другим тамо присутним међународним
мисијама, мора да настави обављање својих функција, укључујући помагање права
етничких мањина, заштиту српске културне и верске баштине и почетак трајног повратка
избеглица и интерно расељених особа на пређашња пребивалишта”, указао је руски
дипломата.
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Азимов је подсетио да „прилаз у пакету” реконфигурацији УНМИК-а налаже да све
међународне мисије у том региону, укључујући мисију ОЕБС-а, морају деловати строго
неутрално и поштовати овлашћења утврђена у Савету безбедности УН и његовој
Резолуцији 1244.

  

Све друге акције, укључујући Ахтисаријев „план”, олакшавају легитимизацију
„независности” Косова, која је проглашена нелегитимном, олакшавају уздизање
„независности” и „државности” те области и грубо крше мандат Мисије ОЕБС-а, указао је
Азимов.

  

Време је показало, закључио је он, да једнострано проглашење независности није
водило решењу темељних проблема Косова.

  

Косовска квазидржава остаје неодржив ентитет, неспособан да функционише
независно - процес измирења између албанске већине и српске етничке заједнице није
одмакао од нуле, територија области остаје подељена по етничкој основи и нема
знакова који би указивали на скоро побољшање ситуације, додао је руски амбасадор.

  

(Танјуг)
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