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Косово и Метохија пред решавањем статуса 

1. Косово и Метохија се већ четврти пут за последњих двадесет пет година 
налази на мети политике западног дела међународне заједние, са циљем да буде 
одвојена од Србије. Први пут је такав циљ био декларисан после албанских 
сепаратистичких демонстрација 1981. године, када је Србији сугерисано да 
прихвати Косово као седму републику у тадашњој федерацији. Други пут је та 
намера била поновљена уочи сецесије Словеније и Хрватске, када је вршен 
притисак да се косметским Албанцима призна право на самоопредељење које је 
признавано осталим народима односно републикама у СФРЈ. Трећи пут је, уочи 

и за време војне агресије на СРЈ, отворена подршка албанском сепаратистичком тероризму 
дефинисана као главни ратни циљ САД и других водећих земаља НАТО према Србији. Такав 
ратни циљ није напуштен ни после окончања агресије, већ је спровођен, само у другом руху, под 
привременом администрацијом ОУН на Космету. Однедавно се Космет поново налази у центру 
пажње истих политичких снага које су се у досадашњем периоду оглашавале као савезници или 
спонзори сепаратизма косметских Албанаца. Под видом нужности решавања конач ног статуса 
Космета, Србија и њена јавност су изложени синхронизованој политичкој и лобистичкој 
офанзиви за давање независности Космету. Јерихонске трубе из разних праваца западног дела 
међународне заједнице све смелије и апокалиптичније опомињу Србију да би јој противљење 
независности Космета донело само главобољу и штету. У притисцима на Србију делују 
уједињено САД, ЕУ и НАТО, али диригентску палицу држе САД, чији се стратегијски интереси 
у односу на Србију и на Балкан подударају са обећањем датим Албанцима, уочи и за време 
агресије, да ће им помоћи да се отцепе од Србије.

2. Колико је циљ отцепљења Космета као албанизоване територије битан за албанске лидере и 
западне стратеге показује њихово бескомпромисно супротстављање свим идејама, 5 предлозим а 
и пројектима о подели Покрајине и територијалној аутономији косметских Срба. Док се 
косметски Албанци галантно привилегују правом на спољно самоопередељење, Србима у 
Хрватској је оспорено и најминималније право на унутрашње самоопредељење, а Србима и 
Хрватима у Босни и Херцеговини и Албанцима у Македонији се не само негира него и 
забрањује право на спољно самоопредељење. Принцип непроменљивих тзв. авнојевских 
граница, које су саме западне силе биле прогласиле и наметнуле на почетку југословенске кризе, 
када је у питању Србија, релативизује се, стоје у вапијућем раскораку са политиком 
пријатељства и савезниства у коју хоће да је увере. 

3. Због такве све отвореније подр шке трајном одвајању Космета од Србије, водећи западни 
политичари у изјавама и понудама за интеграцију др жавне заједнице Србије и Црне Горе у ЕУ и 
Партнерство за мир пажљиво и доследно избегавају помињање територијалне целовитости 
Србије, чиме недвосмислено стављају до знања да очекују да она, као резултат коначног статуса 
Космета, постане мања него што је сада. Блиска перспектива интегрисања са ЕУ се користи за 
одвра- ћање пажње јавности и политичке елите Србије од све бржег осамостаљивања Косова и 
истицања предности које ће Србија, ослобођена терета Космета, имати у свом даљем развоју. 
Србија је једини кандидат за чланство у ЕУ од које се као услов очекује и тражи да се 
дезинтегрише да би могла да се интегрише у Европску унију. 

4. Поред Хашког трибунала и политике штапа и шаргарепе, условљавање уласка у ЕУ 
пристајањем на губитак Космета представља још једну потврду неравноправног третмана 



Србије у односу на балканске и друге земље бивше Источне Европе. Србији се жели утиснути 
жиг највећег кривца за настанак и развој Југословенске кризе, укључујући и “милосрдну” 
агресију НАТО. Она се сматра, малтене, пораженом земљом која мора да испуњава посебне 
услове да би ушла у интегрисану Европу. 

5. Уз помоћ спонзорисаних невладиних организација и других гласноговорника истог смера, 
чини се све да наша јавност и политичка елита прихвате такав нижи третман као логичну и 
неизбежну последицу политике која је претходила петом октобру. Систематски се затамњују и 
гурају у страну фундаментална питања суверенитета и територијалног интегритета Србије које 
такав нижи третман, заједно са приближавањем разговора о статусу Космета, уласка у 
Партнерство за мир и добијања “Студије о изводљивости” опасно актуелизује. 

6. Химнологија Европској унији која се форсира од врхова званичне власти треба да измени ред 
приоритета државних циљева. Наглашава се да је улазак СЦГ односно Србије у ЕУ наш први 
државни интерес. а очување територијалне целине Србије спушта се на ниже место на листи 
приоритета. Као некада, када нам је обећаван комунистички рај, само ако се још мало стрпимо, 
садашња владајућа елита држи јавност у хипнози очекивања да ће нас магични улазак у ЕУ и 
евроатлантске интеграције решити свих брига. 

7. У сенци хиперболисања значаја уласка у ЕУ, пуштају се многи пробни балони у циљу 
стварања климе и припремања јавности Србије за двоетапни губитак Космета. Разни нама у 
континуитету ненаклоњени западни аналитич ки центри, политичке личности, невладине 
организације и тематске трибине упорно промовишу идеју о независности те историјске српске 
покрајине, било дрско и отворено, било под смоквиним листом “условне”, “одложене” или 
“контролисане” независности. Притом се осигуравају од сваког могућ ег бумеранг ефекта 
истицањем да Срби у БиХ и Албанци у Македонији не би могли да се користе тим изумом 
претварања једне покрајине у независну државу. Напорима за коначно оту- ђење Космета од 
Србије прикључује се и ЕУ са пројектом о његовом стављању под властити протекторат. 
Учестала су и амбивалентна и дубиозна размишљања о европском ре- шењу за Косово, што 
подразумева перспективу његовог самосталног интегрисања у Европску унију. Садашњи 
двоструки економски колосек познат Србији и Црној Гори, који утире пут добијања и одвојеног 
политичког колосека за улазак у ЕУ, представља проверени модел и за одвојено кретање Космета 
ка ЕУ. 

8. Међутим, пошто поменути пробни балони нису довољни да јавност Србије окрену против 
властитих интереса и Србију приволе на добровољну ампутацију своје јужне покрајине 
припремање за такав мазохистички поступак помажу и домаћи истомишљеници, како званични 
тако и незванични. Предлаже се међународна конференција о Косову по угледу на Дејтон. 
Сугериш е се да Европска унија преузме од ОУН протекторат над Косметом. Драматично се 
најављује да ће Космет добити независност 2005. године или се, у вези с тим, јавно тражи 
подела Космета. Протура се модел уступања територије за развој. Истиче се да је само 
независност неприхватљива, а не и решење између најшире аутономије и независности. 

9. Све то се чини са циљем релативизовања резолуције СБ 1244, њеног дефакто замењивања 
политиком стандарда пре статуса и преузимања надлеж ности СБ од стране других 
међународних инстанци (ЕУ или тематске међународне конференције о Косову). Истовремено, 
пледира се да се сукоб између принципа непроменљивости међународних граница и 
самоопредељења већинског становништва Космета решава на штету територијалне целовитости 
Србије. Политика двоструког аршина, која је према Србима и Србији била отворено 
примењивана од почетка југословенске кризе, отворено се најављује и у вези са будућношћу 
Косова. Повеља ОУН, резолуција 1244, Париска повеља КЕБС-а и други обавезујући 
међународни политички документи и правни инструменти осионо се игноришу и на тлу Нове 



Европе планира се територијајно комадање једне од њених најстаријих држава. Оно што се 
дозвољава националној мањини Албанаца да на тлу Србије остварују нову албанску државу, не 
допушта се Србима у Босни, Курдима у Турској, Ираку и Ирану, Албанцима у Македонији, 
Русима у балтичким државама, Украјини и Предњестровљу у Молдавији, Јерменима у Нагорно-
Карабаху у Азербејџану, Абхазима и Осетима у Грузији, Кашмиру у Индији и Пакистану, 
Мађарима у Румунији и Словачкој, Чеченима у Русији, Баскијцима и Каталонцима у Шпанији, 
Корзиканцима у Француској, Шкотланђанима у Великој Британији, итд. Верује се да ће се 
изоловањем таквог преседана само на Србију и његовог херметичког затварања у односу на 
спољни свет, избећи погубне последице домино ефекта на друге мултиетничке државе. 

10. Сценарио награђивања политичког тероризма еклатантно потврђује да агресија НАТО на СРЈ 
није била мотивисана хуманитамим разлозима, као што је провидно тврђено, већ отвореном 
подршком албанском сепаратизму, због чега је Космет, на крају агресије, насилно отргнут од 
Србије и систематски и безобзирно удаљаван од њеног уставноправног поретка. Као што су биле 
главни заговорник и реализатор агресије на СРЈ, САД су остале одлучујући фактор на Космету у 
целом периоду после успостављања прелазне администрације ОУН. Сви досадашњи 
администратори, од Ку- шнера до Петерсена, само су извршавали политичку вољу и стратегијске 
циљеве САД у том кључном делу Балкана. Зато је погрешна пракса наших власти и чист губитак 
драгоценог времена да о суштинским проблемима на Космету и његовој будућности разговарају 
са другоразредним партнерима, а не директно са САД. 

11. Упркос појачаној галами о независности Косова као наводно једином и најбољем решењу, 
прави циљ САД и њихових западних савезника није независност те покрајине, већ Република 
Косово у статусу трећег члана садашње државне заједнице СЦГ, која је и скројена да направи 
место и за Косово у скорој будућности. Независност је само лицитирани максимални циљ да би 
се постигао циљ по мери и интересу Запада. Такав идеални циљ отклонио би опасност стварања 
преседана на који би се могле позивати компактно насељене националне мањине у другим 
државама, посебно у окружењу. По- што је за остварење таквог циља неопходан пристанак 
Србије, целокупна стратегија Запада у вези са Косметом усредсређена је на то да се од Србије 
такав пристанак исходи. У погон се стављају сви потенцијали: маркетин- шка пропаганда, мамац 
бржег уласка Србије и Црне Горе односно само Србије у евроатлантске интеграције, 
финансијска компензација, указивање на сложености за Србију у случају реинтеграције Космета 
у њен уставноправни поредак, појачано ангажовање истомиш љеника у званичним 
институцијама и спонзорисаним невладиним организацијама, итд. У резерви се држе уобичајене 
мере притиска ако Србија, и поред свега, буде “некооперативна”. 

12. Главна претња за евентуално некооперативну Србију се у овом часу не најављује, али се у 
сенци озбиљно припрема. Састоји се у планираном моралном разоружавању Србије, што треба 
да се постигне изрицањем пресуде Хашког Трибунала половином 2006. против бившег 
председника С. Милошевића и политике Србије за наводни геноцид и агресију током ратова у 
БиХ и Хрватској. Подударање доношења такве пресуде са истеком рока трајања државне 
заједнице СЦГ и финализацијом коначног статуса Космета лишио би Србију даљег полагања 
моралног права на Космет, а Албанцима дало супериорни аргумент да не желе да остану у 
злочиначкој држави као што је Србија. Да временска коинциденција таквих догађаја није само 
шпекулација већ и сасвим реална опасност, потврђује податак да је још Мадлен Олбрајт у јеку 
агресије НАТО изјављивала на ТВ да “масовно етничко чишћење Албанаца” лишава Србију 
сваког права на даље задржавање Космета. Није свакако случајно што се госпођа Олбрајт поново 
укључује у јавне дискусије у вези са решавањем статуса Космета. 

13. Свим тим маневрима и заверенич ким потезима против присуства Србије на Космету морамо 
се супротставити, одлучно и бескомпромисно, најјачом али довољном картом коју имамо – 



нашом тапијом на Косово. Та тапија се заснива на историјском и духовном значењу Косова за 
српски народ и државу и на необоривим и неоспоривим међународним признањима да је оно 
интегрални и неодвојиви део Србије (Лондонски уговор из 1913, Версајски уговор о миру из 
1920, Париски уговор о миру из 1947, Финални акт из Хелсинкија из 1975, ставови Бадинтерове 
арбитражне комисије и одлуке ЕЗ из 1991. и 1992. године, резолуција СБ 1244). Све док 
непоколебљиво бранимо право из те тапије, Космет нико не може ваљано истргнути из Србије. 
Насилно издвајање и проглашавање Космета самосталном државом представљало би 
најобичнију отимачину, на шта ни најагресивнији и нама најненаклоњнији део међународне 
заједнице не би пристао због вођења рачуна о сопственим интересима. 

14. Заговорницима дезинтеграције Србије не одговара резолуција СБ 1244, која преко СРЈ 
потврђује њен суверенитет над Косовом, као ни СБ, као место на коме ће се одлучивати о 
будућем статусу Космета. Свесни да нас у СБ штити вето Русије и Кине докле год не пристанемо 
на губитак те покрајине, ти заговорници настоје да заобиђу СБ, предлажући одржавање тематске 
међународне конференције о Космету, по угледу на Дејтон или да његову искључиву надлежност 
изместе у ЕУ, која би Космет довољно дуго држала под својим протекторатом док самостално не 
“уклизи” у ЕУ, паралелно са Србијом. Непосредни интерес Србије је да се категорички 
супротстави таквим настојањима. За жаљење и осуду је што се тим настојањима активно 
придружују и неке наше истакнуте званичне личности. Основно у стратегији Србије мора бити 
непристајање на одвајање Космета од Србије у било ком облику. Независност Космета је 
подметнута, а не права мета на коју не смемо да наседнемо. Супротстављање само независности 
подразумева отвореност за све што је мање од тога, а то је не само остајање Космета у оквиру 
Србије, већ и његово остајање у оквиру Државне Заједнице, али ван Србије. 

16. Неприхватање независности Космета није довољно из два разлога: а) независност је само 
привидни циљ да би се лакше остварио стварни циљ давања Космету статуса републике са 
пристанком Србије и б) противљење независности без бескомпромисног инсистирања на 
поштовању државне целине Србије подразумева да је све што је мање од независности за нас 
прихватљиво, укључујући и Републику Косово у статусу трећег члана Државне заједнице. Исто 
важи и за званични став и слоган: “мање од независности, више од аутономије”, јер оставља 
лебдећом могућ ност да би нас статус Косова као републике у оквиру Државне Заједнице могао 
задовољити. Зато би тај слоган морао бити прецизиран додатком “... у оквиру Србије”. Без тога 
би Србија била изложена новим појачаним притисцима да се одрекне Космета. 

18. Први и највећи приоритет је очување територијалне целовитости Србије. Сви други 
приоритети су иза тога и, ако треба, морају да сачекају. Ако би улазак у ЕУ био најважнији 
државни интерес без претходног добијања признања суверенитета Србије на њеној целој 
државној територији би водило сигурном губитку Космета јер би интегрисање те покрајине у ЕУ 
било изведено на одвојени начин. Сви даљи разговори са ЕУ и НАТО у вези са процесом уласка 
у ЕУ и Партнерство за мир морају се одмах условити напуштањем садашњег амбивалентног 
става тих организација у погледу суверенитета Србије над Косметом. Прихватљив може бити 
само њихов чист и недвосмислен став да је Космет интегрални део Србије. О уласку у те 
организације можемо разговарати само под истим условима под којима су улазиле остале земље 
у ЕУ: са нашим територијалним тоталитетом. Мање равноправниости од њих не смемо 
прихватити по цену одлагања сине дие нашег интегрисања у ЕУ. 

20. Теза о томе да је Србији значајнија судбина њеног народа на Космету од формалних права 
државе, која се протура од стране Међународне кризне групе и, нажалост, неких високих 
званичних личности, постваља питање Космета на главу, јер се национални интереси чувају 
државом и њеном сувереном влашћу, а не њеним смањивањем и одрицањем од суверене власти. 
Трагедија српског косметског народа под страном влашћу у последњих шест година то 



драматично и опомињујућ е потврђује. 

21. Уместо што се влада по часовнику разних америчких и европских спонзора албанског 
сепаратизма, чији су јавни наступи отворено антисрпски, званична Србија треба да делује на 
основу сопственог развијеног и аргументованог програма: Прво, подсећајући да су Албанци 
већина у Покрајини, али да су убедљива мањина у целој Србији и да они на Космету не могу 
имати већа права на унутрашње самоопредељење него тамошњи Срби, постојећи предлог о 
децентрализацији треба да се допуни истицањем захтева да најширу аутономију коју резолуција 
1244 предвиђа за косметске Албанце у односу на Србију морају добити и косметски Срби у 
односу на Албанце у Покрајини. Друго, уместо што следи нови опасан прилаз “стандарди пре 
статуса”, званич на Србија треба истрајније да се позива на резолуцију 1244, која шире штити 
косметске Србе и гарантује суверенитет Србије над Покрајином, као и да натера КФОР на 
изјашњавање у погледу повратка предвиђеног броја на- ших војника и полицајаца на Космет. С 
обзиром на то да би распоређивање наших војника и полицајаца на међународној граници према 
Албани- 10 Владислав Јовановић ји и Македонији имало не мали симболич ки и психолошки 
значај за тамо- шње Србе, треба се супротставити по- четку разговора о будућем статусу Косова 
док се не испуне све обавезе из резолуције 1244, укључујући и повратак ограниченог контигента 
наше војске и полиције на Космет. Треће, слоган “више од аутономије, мање од независности” 
треба што пре претворити у развијен и образложен предлог Србије о садржини највише 
аутономије. Та садржина би могла бити комбинација елемената из сличних авангардних решења 
за компактно насељене мањине (План З-4 за Србе у Книнској Крајини, Јужни Тирол, Аланска 
оствра, аутономне републике у Русији), а могла би бити обогаћена и новим елементима којим би 
аутономна покрајина Космет била скоро држава, али без суверених права и пуног 
међународноправног персоналитета. 

22. Скупштина Србије треба што пре да усвоји амандман на постојећи Устав којим се забрањује 
отуђење било којег дела државне територије Србије под било којим условима и да свако 
деловање супротно томе представља акт велеиздаје. 23. Таквим мерама званична Србија би 
изашла из пасивног положаја и избегла да буде стављена пред свршен чин. Избегла би се 
погибељна понуда: узми или остави. Уместо што би морала да се изја шњава о будућем решењу 
за Космет, које би фаворизовало узурпацију и игнорисало међународно право, ставила би друге у 
ситуацију да се изјашњавају о решењу, које се заснива на међународном праву и нашој тапији. 
Формула: инсистирање на тапији и непристајање на губитак Космета плус супротстављање 
свакој новој резолуцији СБ која би ишла испод резолуције 1244, као и покушајима преношења 
надлежности са СБ на ЕУ или на неку нову Дејтонску конференцију плус развијени властити 
предлог решења коначног статуса Космета у оквиру Србије спречава губитак Космета. 

Обрнуто, формула: недоречени властити став у погледу будућности Космета плус навикавање на 
идеју о независном Космету или Косову републици плус чекање на предлоге решења које 
припремају спонзори албанског сепаратизма – води губитку Космета заувек, без права на 
ревандикацију у будућности. 

На званичној власти је да изврши правилан избор. 


