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 Аустријски дипломата и некадашњи специјални изасланик ЕУ за Косово каже да су
територијалне измене део једног од предлога за решење у дијалогу. Сматра да би добро
решење било оно које укључује обе стране и - да Србија призна Косово, а да косовски
Срби добију снажне гаранције мањинских права.

  Говорећи о преговорима Београда и Приштине, наводи да су у питању "две суверене
земље" и да оне морају наћи компромис. "То није нешто што често видимо на Балкану -
да политичари на највишем нивоу желе да седну и да нађу решење. Зато је БиХ у
ситуацији у којој јесте, они не траже компромис", навео је.

  

Петрич каже да није за територијалне измене. "Али то је део једног предлога који су они
направили. Дакле, ради се о умећу преговарања. ЕУ онда треба, кроз умеће
преговарања, да нађе боље решење, али да укључи обе стране. Ја чврсто верујем да
само решења која буду имала подршку обе земље и - Косово би онда морало бити
признато у Београду - да би то једино било решење. У идеалном случају не би било
размене територија, али би било снажних гаранција мањинских права за Србе на
Косову. Мислим да би то било добро решење", рекао је Петрич.

  

Он је навео да се пре 20 и 25 година говорило о том страшном термину  - етничко
чишћење. "Знате шта се сада догађа у Бих, Косову, Србији - економско чишћење, млади
људи напуштају своје домовине јер немају посла, јер немају будућност... Ако не решимо
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проблем Косова, проблем БиХ, људи ће наставити да одлазе и ускоро ћемо имати више
Срба и грађана Косова у Бечу него у Србији и на Косову. Не решавајући ове проблеме,
ми продужавамо патњу људи који ту живе", закључио је.

  

"Заинтересован сам да сазнам какве су везе Штрахеа и Додика"

  

Петрич, који је некада био и високи представник у БиХ, коментаришући пад аустријске
владе због афере "Ибица" каже да је то највећи скандал за ту земљу од Другог светског
рата. Напомињући да је аустријски вицеканцелар и лидер Слободарске партије Хајнц
Кристијан Штрахе, који је после афере поднео оставку, повезан са Милорадом Додиком,
председавајућим Председништва БиХ, Петрич додаје: "И ја сам заинтересован, као
пријатељ БиХ, да сазнам какве су везе између господина Штрахеа са Додиком".

  

"На првом месту ово је скандал за Аустрију, за моју земљу. Највећи скандал од краја
Другог светског рата. Још смо усред тог скандала. Сада имамо владу где господин
(Александер) Ван дер Белен покушава спасити што се спасити може. То је криза
највећих размера за ову земљу, али то много говори о десничарима, екстремизму широм
Европе и заменику канцелара који је морао дати оставку и парламентарног лидера
Слободарске партије (Јохан Гуденуса)", рекао је Петрич који додаје да су "обојица
повезани са БиХ, конкретно са чланом Председништва господином Додиком".
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Додао је да се још увек истражује и сазнаје шта је у позадини свега. "Можда се сећате
да су Штрахе и Гуденус снимљени продавајући Аустрију на Ибици пре двије године, пре
него је Штрахе ступио на власт. Ми не знамо, немамо детаљна сазнања о целокупном
снимку од седам сати са Ибице, само је неколико минута до сада познато и ми смо са
страхотом слушали оно што су Штрахе и Гуденус понудили овој Рускињи", додао је.

  

Петрич сматра да је "руска веза важна, али да треба још испитивати".

  

"Знамо да још једна од коалиционих странака има споразум о пријатељству са странком
господина Путина и била је предмет критика. Постоје блиске личне везе Путина и
Штрахеа и њихових људи. Чак и страначки односи између ове две сестринске странке.
Цела димензија колика је, које су размере односа, то не знамо. Знамо да је та веза
старија од споразума из 2016. о сарадњи између странака. И ја сам заинтересован, као
пријатељ БиХ, да сазнам какве су везе између господина Штрахеа са Додиком", навео је
Петрич.

  

"Господин Додик, о њему говоре као руском човеку на Балкану, да је он главна особа с
којом Путин сарађује. Знамо да у извесним тренуцима када је Додик био ентитетски
политичар, имао је више састанака са Путином него је имала канцеларка (Ангела)
Меркел тако да постоји снажан и близак однос, а можемо претпоставити да је тај однос
нешто што се шири на Аустрију и Слободарску странку. Чак и у аустријску владу", додао
је Петрич.

  

"Преко БиХ Путин сада има приступ ЕУ, али не само преко БиХ"

  

Оцењује да Русији није у интересу снажна ЕУ.

  

"Ови политичари који кажу да су националисти и да раде за своју земљу раде за своју
корист, за свој џеп. Знамо за ситуацију у БиХ, логички закључак би био да европске
групе десничарских популиста који покушавају да се уједине у Европском парламенту су
највећа опасност за будућност ЕУ. Такође, знамо да Русији није у интересу снажна ЕУ",
додао је.
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Русија има добре везе у Француској са Марин Ле Пен, истиче гост Н1. "Надамо се да ће
Макрон победити на европским изборима јер ћете у супротном имати Русију која седи у
Бриселу за столом ЕУ, фигуративно говорећи. Верујем да је ово егзистенцијална претња
и не помаже нам то што је земља као БиХ протеклих 25 година финансирана од ЕУ, се
сада понаша на један анти-европски начин", додао је.

  

Уколико десничари преузму власт у Европи, наводи да би то значило слабљење
европског пројекта. "И сад је тешко уверити неке од влада, рецимо у Хагу, Данској,
Паризу, да оставе отворен пут у ЕУ за земље Западног Балкана. Знате да БиХ касни,
заостаје. Политика се не труди да брже напредује ка ЕУ. Имамо дупли проблем.
Проблем на домаћој страни јер је политика нефункционална. Имате владе у Унији које су
све мање заинтересоване да приме земље у ЕУ".

  

Приступање НАТО безбедносно решење за регију

  

Петрич оцењује да је цео Балкан, бивша Југославија, још у једној послератној ситуацији.
"Безбедност је од највећег значаја. Стога, приступање НАТО савезу би био први корак у
консолидацији безбедносне ситуације у регији. Видели смо у Македонији, они су на путу
према чланству у НАТО. Премијер Заев и његова Влада су заједно успели да премосте
једну јако тешку ситуацију и сада ће као награда приступити НАТО-у. Надам се да ће ЕУ
у Бриселу схватити да је ово значајно и да ће у јуну отворити преговоре са Скопљем.
Што се тиче Сарајева, не видим вољу и заједнички напор да се БиХ приближи ЕУ.
Нажалост, имам осећај да чак и Косово брже напредује. Србија и Црна Гора боље
напредују у преговорима са Бриселом и приближавању ЕУ. Мени ово лично тешко пада и
боли ме што не видим политичку вољу у Сарајеву, заједничку, да је европско јединство
чега БиХ треба бити део", навео је Петрич.

  

(Н1)
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