Ванредна конференција за новинаре поводом донете препоруке Извршног савета Унеска о пријему
среда, 21. октобар 2015.

Први потпредседник Владе Србије и министар спољних послова Ивица Дачић одржао је
данас ванредну конференцију за новинаре поводом донете препоруке Извршног савета
Унеска о пријему Косова у ту организацију. Шеф српске дипломатије изjавио jе да Србиjа
треба да настави своjу борбу, jер постоjе велике шансе да на Генералноj конференциjи
Унеска у новембру буде одбиjена препорука да
Kосово уђе у ту
организациjу.
„Mи не треба да реагуjемо ирационално, већ треба да наставимо борбу, jер су нам велике
шансе да на Генералноj конференциjи одлука буде одбиjена. Ништа jош ниjе готово",
рекао jе министар Дачић.
Дачић jе рекао да jе Извршни савет, исто као што jе на противправни начин та тачка и
дошла на дневни ред без икакве дебате, и усвоjио препоруку да Kосово буде примљено у
ту организациjу.
Према његовим речима, гласање jе показало да постоjе огромне поделе у међународноj
заjедници, као и у Унеску.
Говорећи о процедури, шеф српске дипломатије рекао је да се у Извршном савету одлуке
доносе простом већином, не рачунаjући оне коjи су уздржани и оне ван сале, док jе за
Генералну конференциjу потребна двотрећинска већина.
„Jедно jе сигурно, од 58 чланица, 27 jе гласало за препоруку, што значи да апсолутна
већина у Извршном савету ниjе за приjем Kосова", рекао jе министар Дачић, наводећи да
jе против гласало 14 земаља, а да су три биле ван сале.
Oн jе рекао да од 32 земље коjе су признале Kосово пет ниjе гласало за приjем Kосова,
већ су биле уздржане, међу коjима су Jапан, Kореjа, Mалави и Eгипат, као и Папуа Нова
Гвинеjа.
„Не треба губити енергиjу на жалопоjке, већ наставити борбу. Прича о Kосмету jе вековна,
и наставља се и после ове одлуке и седнице Извршног савета. Tреба да наставимо мирно
и рационално, без било каквих ирационалних потеза, свесни неправедног света, туђих
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интереса, али и не одустаjући од своjих интереса", рекао jе Дачић.
Mинистар jе рекао да дневни ред Генералне конференциjе jош ниjе утврђен, али се може
очекивати да та тачка буде између 7. и 10. новембра, а да ће он на Генералноj
конференциjи говорити 4. новембра и да ће сигурно бити дебате.
Министар Дачић jе обjаснио да на Генералноj конференциjи, поред држава коjе су се већ
изjасниле на Извршном савету, треба да гласа jош 135 земаља, од коjих jе 74 признало
Kосово, а 61 ниjе.
Oн jе, наводећи да jе цело државно руководство дало све од себе по том питању, рекао и
да ће премиjер наставити разговоре са многим државницима широм света, међу коjима су
и УAE, коjи су гласали за приjем Kосова, и да ће Србиjа тражити образложење зашто су
тако гласали.
Упитан да ли jе разочаран што су Mакедониjа и Црна Гора гласале за, Дачић jе рекао да
смо, наравно, разочарани, али не и изненађени.„Mислим да тиме, без обзира што ће свако
наћи своjе аргументе за, ово ниjе само одлука о Kосову, већ одлука коjа jе дубоко
противна српским нацоналним интересима", рекао jе Дачић.
Oн jе рекао да су многе државе трпеле притиске да гласаjу за препоруку о чланству Kосов
а
,
истичући да су наjвеће земље на свету подржале Србиjу, међу коjима су Kина, Индиjа,
Русиjа, Mексико, Бразил, Нигериjа, Eтиопиjа, Aргентина, као и Шпаниjа.
Напоменуо jе и да, на пример, СAД неће имати право гласа на Генералноj конференциjи,
као и jош неке земље. Говорећи о току данашњег гласања, Дачић jе рекао да jе Немачка
наjпре образложила захтев за приjем Kосова у Унеско, коjи jе Велика Британиjа
подржала, а да jе Aлбаниjа затражила да нема дебате, што jе добило подршку Велике
Британиjе.
Русиjа jе, додао jе Дачић, потом затражила да се гласање и тачка о Kосову одложи, што
су подржале Kуба и Индонезиjа, међутим, Велика Британиjа jе после паузе и већања
затражила да се о руском захтеву не разматра, jер jе процедурално закаснио.
„Ниjе било расправе пре гласања, нису апсолутно желели да чуjу било какве аргументе
коjи су били супротстављени том предлогу", рекао jе Дачић и додао да jе Извршни савет,
исто као што jе на противправни нацин та тачка и дошла на дневни ред, без икакве дебате
и усвоjио препоруку.
Упитан зашто данас ниjе био у Паризу, као косовски министар спољних послова Хашим
Tачи, Дачић jе рекао да Србиjа ниjе члан Извршног савета, да jоj ниjе уручен позив да
присуствуjе, као и да Србиjа тамо никога не би могла да убеди да промене одлуку, будући
да су оне већ донете.
Министар Дачић jе рекао и да нико не може да каже какав би био резултат гласања на
Генералноj конфернциjи кад би она била данас, jер, приметио jе, ситуациjа се мења из
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дана у дан.
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