Поштовани,
Принуђен сам да вам се обратим и изразим свој протест и дубоко незадовољство у вези са
дискриминацијом и јасно политички мотивисаном одлуком Фудбалског савеза Косова, забрањујући
београдском Фудбалском клубу Црвена звезда да посети Грачаницу ради одржавања
пријатељског хуманитарног меча са Фудбалским клубом Грачаница 09.05.2018.године.
Хуманитарна фудбалска утакмица и посета ФК Црвене звезде из Београда традиционални је
догађај који се одржава у последње четири године.
Пријатељске хуманитарне посете ФК Црвена звезда Грачаници постале су традиционални
догађај, усмерен ка хуманитарној мисији изван спорта и пуно изнад политике. Желео бих да
нагласим да овај догађај подразумева план да се средства прикупљена од продаје карата донирају
у хуманитарне сврхе породилишту у Грачаници, што је традиционални подухват.
Дозволите ми да искористим ову прилику да вас подсетим да је наш здравствени систем, а
нарочито болнице, у изузетно лошем стању, стога све акције које имају за циљ побољшање
таквог стања од изузетног значаја за све националности којима ове болнице служе.
Недовољно аргументовано оправдање да овакав поступак: "директно погађа и погоршава односе
између српских заједница и других грађана и угрожава сигурност играча и учесника", сматрамо
саркастичним и ироничним јер нема безбедносних ризика које произилазе из наше заједнице, нити
смо доживели сличне проблеме током претходних посета претходних година. Према томе,
можемо ли то тумачити као претњу из наше комшијске заједнице? Да ли постоји нека насилна
намера за коју ми не знамо ?! Ако је то случај, тражим детаљни опис нестабилности и / или
безбедносне претње према заједници коју представљам.
Дакле, овај инцидент видимо као директно мешање политике у спорт, што, да вас подсетим,
представља директно кршење члана 17. савеза ФИФЕ. Узимајући у обзир да је Косово примљено
у ову институцију, желели бисмо да захтевамо од ФИФА и УЕФА да испита овај инцидент и
његово политички мотивисано понашање Фудбалског завеза Косова, доводећи у питање његову
способност да се ослободи утицаја политике у спорту.
Драги дипломатски представници, желимо да вам замолимо, да искористите снагу вашег
ауторитета, подржите и заштитите нашу заједницу од такве насилне и дискриминаторске
праксе Фудбалског савеза Косова. Такође, тражимо вашу подршку да затражимо поновно
разматрање ове неразумне одлуке Фудбалског савеза Косова.

Чврсто стојим иза става да су наводи из писма ФСК, који вам достављамо у прилогу потпуно
лажни и нису добронамерни, узимајући у обзир да не постоји аргумент који подржава тврдње које
је описао ФСК што ми потпуно рационално тумачимо као политички мотивисано и штетно за
стабилност као и унутар наше заједнице и у међуетничким односима на Косову.
Ми као заједница сматрамо да је овај чин врло увредљив и тражимо да станете на страну
људскости, истине и правде.
Желео бих да нагласим да је ФК Црвена звезда један од најодликованијих клубова, у региону,
светским и европским шампионатима. Овај клуб је одувек био инспирација и пријатељ наше деце.
ФК Црвена звезда је пријатељ свима који се баве спортом као и новорођенчадима и докторима
породилишта из Грачанице који су сведоци њихове хуманости и посвећености општини
Грачаница.
У нади да ћемо сви моћи да удружимо снаге и изградимо боље место за нашу децу, захваљујем се
унапред у име општине Грачаница, наше заједнице, Гинеколошке клинике у Грачаници и у своје
лично име.

