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Државни секретар и председник Координационог центра за Косово и Метохију
Звонимир Стевић оценио је данас да је после 11 година од потписивања Кумановски
споразум када су у питању косметски Срби и Србија остао "мртво слово на папиру".

  

Стевић је рекао да су тај споразум као и Резолуција 1244 Савета безбедности УН
требало да послуже као формални основ за очување мира и стабилности на Косову и
Метохији, повратак свих расељених без обзира на етничку припадност и заједно са
Резолуцијом 1244 то је требало да буде основ за очување интегритета тадашње Савезне
Републике Југославије.

  

"Све оно што је уследило а нарочито масовно исељавање Срба и неалбанаца, мартовски
немири 2004. године, практично непостојећи повратак интерно расељених, једнострано
проглашење независности и пратеће тензије, говоре да се бар у делу који се тиче
косметских Срба и Србије велики део споразума може третирати као 'мртво слово на
папиру'", нагласио је Стевић.

  

На војном аеродрому у близини Куманова пре 11 година Војска Југославије и
представници УН потписали су Војно-технички споразум познатији као Кумановски
споразум, после чега је обустављено НАТО бомбардовање СРЈ.

  

Оливер Ивановић: Мир заснован на бомбардовању

  

Државни секретар за Косово и Метохију Оливер Ивановић оценио је данас да се односи
између Србије и косметских Албанаца нису поправили ни 11 година након потписивања
Кумановског споразума.

  

"Односи између Срба и Албанаца се нису померили са мртве тачке. И даље постоји
еуфорични и доста агресивни албански национализам", рекао је Ивановић КИМ радију, а
преносе београдски медији.
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Мир, заснован на бомбардовању, никада није могао да се одржи на дуге стазе, рекао је
Ивановић поводом 11 година од потписивања Кумановског споразума и истакао да су
разумевање, разговор, неусловљени преговори и нелимитирани временски оквир,
најважнији за постизање споразума око Космета.

  

Ивановић је рекао да је Кфор обезбедио мир, али није успео да заштити српско
становништво 1999. године, а потом је "на испиту пао и у марту 2004. године".

  

(Танјуг-Фонет)
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