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 Амбасадорка Косова у САД Вљора Читаку рекла је на седници Савета безбедности
Уједињених нација да Косово више није у кризи, као када је успостављена Мисија Унмик
и упитала може ли неко у сали да јој каже шта је данас посао Унмика на Косову.

  

  Читаку је говорила и о полицијској акцији на северу Косова, у којој су ухапшена и
двојица припадника мисије Уједињених нација. Рекла је да се полиција током те акције у
Зубином Потоку сусрела са барикадама и паљбом и да је ухапшено седам цивила који су
били активно умешани у ометање истраге, а да је међу њима био и службеник Унмика
руске националности Михаил Красношчеков.   

Према њеним речима, он је користио возило УН за превоз моторних тестера којима је
сечено дрвеће за барикаде, служио је као штит кримиланој банди и ометао је полицајце
у вршењу службене дужности. Читаку је казала да дипломате никада нису биле мете
напада на Косову, али да је Красношченков био штит криминалној групи.

  

"Институције Републике Косово захтевају истрагу УН поводом тог опасног понашања",
рекла је Читаку.

  

Она је навела и да је осумњичени за убиство лидера Грађанске иницијативе СДП
Оливера Ивановића нашао уточиште у Србији.

  

Читаку је рекла да Косово жели дијалог, али не и условљавање, а да Србија управо то
ради, а додала је и да притисак на Србе на Косову врши само "влада која седи у
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Београду".

  

Према њеним речима, Косово примењује договоре, а да договор о Заједници српских
општина није примењен због тога што Србе, који треба да направе статут те
организације, контролише Београд и речено им је да напусте косовске институције.

  

Подсетила је и да је премијерка Србије људе са Косова назвала "људи из шуме".

  

"Србија више никада неће имати власт над нама", нагласила је Читаку и додала да
Косово никада нећедовести у питање своје залагање за мир, али ће се борити за снагу
својих идеја. Казала је и да Косово није погазило међународно право када је прогласило
независност, јер то "није био акт сецесионизма, већ последица деколонизације". 

  

(Фонет)
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