
Бисера Турковић: Додик потрошио мандат на изазивање сукоба и дестабилизације, он не може да дели лекције
среда, 10 август 2022 19:29

 Министарка спољних послова БиХ Бисера Турковић саопштила је да је њена
дипломатска нота упућена амбасади Израела и Министарству спољних послова те
земље имала за циљ да поправи штету и разјасни њихове контрадикторне позиције.

  

Коментаришући оптужбе српског члана Председништва БиХ Милорада Додика да она
демаршом „настоји да посвађа БиХ са пријатељским Израелом“, Турковић је навела да
Додик „најмање има права да дели дипломатске лекције било коме“.

  

„Милорад Додик, као особа под санкцијама САД и Велике Британије, политичар који је у
резолуцији Бундестага, као и у извештајима Високог представника у БиХ (Кристијана
Шмита) идентификован као директна претња миру и стабилности БиХ и регије, има
најмање права да дели дипломатске лекције било коме“, нагласила је она.

  

Још је оценила да је Додиков мандат у Председништву БиХ „потрошен у изазивању
дестабилизације“.
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„Уместо да као члан Председништва БиХ ради у интересу свих грађана, да подржава
реформе на европском путу, Додик је мандат потрошио на изазивање сукоба и
дестабилизације, не само унутар БиХ, већ и са међународним пријатељима“, оценила је
Турковић.

  

Додала је да је БиХ предана добрим односима са свим пријатељским државама,
укључујући и Израел.

  

Министарка спољних послова БиХ Бисера Турковић упутила је јуче демарш Израелу
поводом подршке њихове амбасаде ХДЗ-овим предлозима измена Изборног закона БиХ.

  

Дан раније Амбасада Израела у Тирани, задужена и за простор Босне и Херцеговине,
поздравила је недавне акције институција БиХ с циљем заштите јеврејске заједнице и
њеног положаја у тој земљи, а у истом саопштењу је истакла да су „спремност и
предлози хрватске стране о променама у изборном закону добродошли“.

  

Предлози хрватске стране углавном су усмерени ка одржавању концепта
конститутивности народа, чиме „остали“, односно националне мањине остају ускраћени
за могућност да буду бирани на одредјене функције.

  

(Бета)
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