
Бакир Изетбеговић:  БиХ неће постати чланица НАТО док се не сагласе представници сва три конститутивна народа
уторак, 28 јануар 2020 11:55

 Председник најутицајије бошњачке СДА-а изјавио је БиХ неће постати чланица НАТО
док се не сагласе представници сва три конститутивна народа у тој држави.

  

"Сарадња и кретање БиХ ка чланству у НАТО-у су активирани. Али, такође, тачно је да
неће бити чланства у НАТО-у док се о томе сви не сагласимо", рекао је Изетбеговић за
бањалучки Глас Српске.

  

Он је изразио уверење да ће став Срба у том смислу сазревати и да ће се заједно са
осталима одлучити за оно што ће "донети стабилност, сигурност, онемогућити нове
конфликте и подићи животни стандард, као што је то био случај у земљама које су се
прикључивале НАТО".

  

"Такав став преовладавао је пре неколико година. Не треба се превише освртати
уназад, памтити зло и поразе. Сви смо прошли патње и десетковања. Европа се никад
не би помирила, ујединила, нити живела у обиљу да је наставила живети у прошлости",
навео је Изетбеговић.
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Ратови изазвани распадом Југославије и интервенција НАТО-а окончани су пре 25
година, укао је лидер Бошњака.

  

"Треба ићи даље, мирити се и доносити рационалне и одговорне одлуке", рекао је.

  

Према његовим речима, није реално очекивати да ће СДА препустити СНСД-у било шта
у Федерацији БиХ.

  

Сматра да потпредседник ФБиХ "има веома јаку позицију, неупоредиво јачу од
потпредседника Републике Српске".

  

"Имајући то у виду, као и понашање СНСД-а у овом мандату, није реално очекивати да
ће им СДА препустити било шта у ФБиХ. Али, кроз евентуално побољшање односа СДА
и СНСД-а у будућности бисмо могли учинити оно што је нормално, а то је да у обе
ентитетске владе имамо министре из ове две победничке странке. Имали смо раније
такве коалиције и то је функционисало", рекао је.

  

Оценио је да је Обавештајно-безбедносна агенција БиХ у протеклом мандату урадила
одличан посао, али није одговорио на питање да ли ће СДА инсистирати да Осман
Мехмедагић поново буде именован за њеног директора.

  

Говорећи о изменама Изборном закона БиХ, Изетбеговић је истакао да ће уложити
напоре као и раније, али да ће бити тешко постићи договор.

  

(Танјуг)
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