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Његовој  Ексцеленцији господину ВИКТОРУ ПОНТИ,  
Премијеру Румуније 

 
Поштовани господине Премијеру,  
 
 Обраћамо се Вама и Влади Румуније са молбом да наша земља не 
прихвати пријем Косова у УНЕСКО. 
 Чинимо овај корак у име свих српских институција у нашој земљи и у 
име целокупне српске заједнице у Румунији, а нама су се придуружили, 
посредством Лиге румунско-српског пријатељства у Темишвару, и бројни 
румунски пријатељи. 
 Желимо да подсетимо, наша земља није признала независност 
самопрокламоване државе Косово.  
 Као лојални грађани Румуније поздравили смо овај принципијелни став 
наше земље. 
 Животно заинтересовани, као иначе и румунска заједница у Србији, за 
најбоље односе између наше две земље, осећамо се обавезним да подсетимо 
да је вишевековна српска провинција Косово и Метохија колевка српске 
цивилизације и културе. Овде је утемељена српска државност, Српска 
православна црква, српско образовање, са првим универзитетима, српска 
дипломатија.  
 И све овде постоји највише цркви по квадратном метру у Европи, које 
чувају непроцењиво културно благо уписано у баштину УНЕСКО-а, благо 
које је ценио  и поштовао, чак и помагао,  велики број румунских владара. 
 Годинама су ове вредности дивљачки и примитивно нападане од стране 
сепаратиста из редова албанске заједнице, све кулминирајући 1999. године, 
када је већи део њих био запаљен, а више комплетно срушено, покушавајући 
се на тај начин избрисати са неописивом мржњом сваки траг српске културе 
у јужној провинцији Србије – Косову и Метохији. 
 Они који су починили ова злодела, покушавају да убеде цивилизован 
свет како ће их сада чувати и заштити!? 



 Сматрамо да се на овај начин покушава стварање једног новог 
културног идентитета и приближавање на задња врата самопрокламоване 
државе Косово   Организацији Уједнињених Нација. 
 Више сила, примењујући поново дупле стандарде, а не чекајући одлуку 
Организације Уједињених Нација, покушава да подржи сепаратисте, 
награђајући их на тај начин и чинећи једну од највећих неправди после 
другог светског рата у Европи.  
 Господине Премијеру,  
 Из свих ових разлога молимо Вас и Владу Румуније да наша земља на 
Генералној конференцији УНЕСКО-а гласа против пријема такозване државе 
Косово у ову институцију.  
 Уверавајући Вас у наше потпуно уважавање и лојалност, захваљујемо 
Вам на разумевању.  
 
Са поштовањем,  
 

Инж. Огњан Крстић, 
Председник ССР 
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