
Јелена Милић: Није време сад за протесте, финализација преговора са Приштином требало би да има приоритет
уторак, 12 фебруар 2019 10:08

Директорка Центра за евроатлантске студије Јелена Милић оценила је да се протести
опозиције у Србији одржавају у тренутку када им није место.

  

  

Како је рекла, њима сад није место јер је финализација преговора с Приштином, која би
требало да се доврши што пре, у интересу безбедности целог региона и требало би
тренутно да има приоритет.

  

Она је за "Глас Америке" (ВОА) рекла да протести против председника Србије
Александра Вучића слабе позицију Београда, иако у овом тренутку делује као да
Приштина губи подршку.
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Подсетила је да управо због такси на робу из централне Србије САД опомињу Приштину
тиме што један високи званичник неће доћи на обележивање самопроглашене
независности Косова.

  

Према њеним речима, то је можда једна од најексплицитнијих порука админстрације
САД упућена Приштини у вези с њиховом, како каже, врло неразумном одлуком да уведе
таксе на робу Србије и БиХ.

  

"Мислим да је застој у дијалогу сада заиста испровоцирао и администрацију у САД до
једног нивоа, да остаје упитно, ако се НАТО бунио због трансформације КБС, а сада
имате и отказивање посете генерала из Ајове, шта сте ви тиме постигли у последња 3-4
месеца и мислим да је ово јасна порука да су безбедносне импликације у застоју дијалога
- имајући у виду и све друге геополитичке околности - тренутно заиста на страни Косова,
а не на страни Београда", рекла је Милићева за "Глас Америке".

  

Према њеним речима очито је да тренутно на Косову постоји много више проблема да се
успостави консензус, пре свега владајуће елите, која може релативно једноставно да
убеди своје грађане.

  

Милићева је подсетила да се пре две недеље премијерка Ана Брнабић састала са
шефом Националне гарде Охаја, државе која је партнер Србије за јачање билатералних
односа у области одбране, као што је Ајова за Косово.

  

"Током Молитвеног доручка, потпредседник Скупштине Србије састао се и са бившим
командантом Националне гарде Охаја Стивом Стајверсом, који је сада председавајући
српског кокуса у Конгресу, али не само то, он је такође врло истакнута личност и у
Националном републиканском конгресном одбору, што је изузетно битно, да ми сада
видимо јачање сарадње Србије у области одбране са Националном гардом Охаја и
јачање сарадње са НАТО, јер се очекује ових дана обнављање партнерства", рекла је
она за "Глас Америке".

  

Милићева закључује да би по моделу договора Македоније и Грчке, требало да се
договоре и Београд и Приштина - да обе стране нешто изгубе, да би истовремено
нешто и добиле.

 2 / 3



Јелена Милић: Није време сад за протесте, финализација преговора са Приштином требало би да има приоритет
уторак, 12 фебруар 2019 10:08

  

(Танјуг) 
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