14 декември 2007 Агенция "Фокус"
Иван Стоилкович: ПОЗИЦИЯТА НА МАКЕДОНИЯ ЗА КОСОВО ТРЯБВА
ДА БЪДЕ БАЛАНСИРАЩА И НЕУТРАЛНА

Председателят на Демократическата партия на сърбите в Македония Иван
Стоилкович отговори на въпроси на Агенция “Фокус” във връзка с изявлението
си, че сърбите, които живеят в Македония, ще напуснат институциите, ако
“Македония едностранно признае независимост на Косово”. Изявлението бе
цитирано от скопски вестник.
Фокус: При какви условия сърбите в Македония ще напуснат държавните
институции? Вестник в Скопие цитира Ваше изявление, че смятате да направите
това, ако “Македония едностранно признае независимост на Косово”.
Иван Стоилкович: Най-напред ще направим всичко възможно Македония да
не вземе решение за признаване на Косово. Ще внесем декларация в парламента
за зачитане на международния правов ред и ще се опитваме да повлияем по
всички начини, за да не се стигне до такова решение. Междувременно ще
поискаме от правителството да отговори на въпроса защо взима такова решение,
въз основа на какво Македония ще наруши международния правов ред. Искаме
анализ за това какви ще бъдат последствията и какви ще бъдат политическите
плюсове от подобни решения, но същевременно ще поискаме мнение и отговор
какви ще бъдат политическите минуси. Ще поискаме мнение и за това какви ще
бъдат икономическите последствия от това, както и какви ще бъдат
последствията за сигурността. В крайна сметка съвсем основателно се поставя
въпросът защо Македония ще нарушава международния правов ред, ако
международното право и ООН са необходими на Македония за спора за името с
Гърция. В дипломацията има едно правило, че съседите са последните, които
трябва да се намесят във вътрешния ред на съседни държави. Позицията, че
Македония ще последва позицията на САЩ и ЕС, е също толкова безсмислена,
колкото е безсмислена или реална позицията, че Македония трябва да следва
основните принципи на международното право. Ще поискаме от
правителството да получим отговор на всички тези въпроси, а в случай че
правителството попадне под натиска на международната общност, тогава
публично да заяви, че е направило това по заповед на международната общност.
Фокус: Кои са институциите, които ще напуснете?
Иван Стоилкович: Ние имаме депутати в парламента, кметове, общински
съветници...

Фокус:И всички тези хора ще напуснат институциите в случай че Македония
признае Косово?
Иван Стоилкович: Да, всички ще напуснат институциите, защото нашата
политика е, че в такива условия съдбата на сърбите в Македония няма да се
различава по нищо със съдбата на сърбите в Косово.
Фокус: Имате ли основание да се съмнявате, че Македония ще признае Косово?
Иван Стоилкович: Имаме основание да се съмняваме, че политиката на
западните страни е доста брутална и от тази гледна точка съмненията ни са
реални. Реалните интереси на Македония и на македонския народ са такива, че
не трябва да се взима подобно решение. Всеки, който в Македония работи за
влошаване на отношенията със Сърбия, както и за нарушаването на
отношенията на Република Македония с Република Македония, на практика
работи за създаване на Велика Албания. Бъдещето на Балканите е в
сътрудничеството между нашите народи.
Фокус: Каква трябва да бъде позицията на Македония, според Вас, по
отношение на статута на Косово?
Иван Стоилкович: Най-малкото трябва да бъде балансираща и неутрална.
Смятам, че реална позиция е зачитането на международното право. Това е от
особено значение, защото евентуалното излизане от международния правов ред
би създало доста проблеми на Балканите. По този начин ще се наруши
политиката на регионално сътрудничество. Регионът има нужда от компромис
между сърбите и албанците, а не от още по-големи вражди. В случай на
развитие на враждата между сърбите и албанците регионът още дълго ще остане
на дъното, в калта на европейския континент. Затова е необходим компромис,
както в Македония, така и в региона.
Фокус: Евентуалното признаване на независимостта на Косово от страна на
Македония може ли да повлияе на междуетническите отношения в Македония?
Казахте, че съдбата на сърбите в Македония ще е еднаква с тази на сърбите в
Косово?
Иван Стоилкович: Ако сърбите, който живеят в Косово, бъдат изгонени от
анклавите, в които живеят, в случай на едностранни решения... Имаме опит със
събитията от март 2004 година. Тогава не виждам защо нашата съдба в
Република Македония би се различавала от тяхната съдба.

Фокус: Значи смятате, че и сърбите в Македония биха били изгонени по същия
начин?
Иван Стоилкович: Това не означава, че биха били изгонени по насилствен път,
но по перфиден начин - да. Имаме опит с войната от 2001 година. Сърбите,
които бяха изгонени от района на Куманово, все още не са се върнали в
домовете си. Защото след седем години албанците не им позволяват да се
върнат в домовете си.

Фокус: А като цяло чрез признаване на независимост на Косово може ли да
бъде нарушен етническият мир в Македония?
Иван Стоилкович: За всичко, което говоря, имам цялостната подкрепа на
македонското общество. Аз нямам проблеми с македонците. Но смятам, че
решението на македонските политици ще бъде под натиска на западните
политици, а не защото това е естествена необходимост на македонския народ.
Македонският народ е в много неизгодно положение. От едната страна дълбоко
разчита на този процес, а от друга страна има силен натиск от международната
общност.
Фокус: Ще обяви ли според Вас Косово едностранно независимост?
Иван Стоилкович: Аз смятам, че Косово ще координира своите действия със
западните страни. Мисля, че в този момент все още се търси решение за
проблема.

