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 Српски члан и председавајући Председништва БиХ Милорад Додик одбацио је сваку
квалификацију, па чак и примисао, о томе да су Срби расистички или дискриминаторски
народ, како је то изјавио лидер СДА Бакир Изетбеговић.

  

 “Мислим да су те врсте квалификација непотребне. То би једанко било када би ми
бошњачки народ оптужили да се бави расизмом, зато што је благонаклон према доласку
миграната из њиховог верског амбијента и њиховог, на неки начин, компатибилног
простора”, рекао је Додик.

  

Додик је на тај начин реаговао Изетбеговићеве јучерашње квалификације да се Срби и
Хрвати у БиХ према мигрантима односе расистички, а да се Срби према Бошњацима у
Републици Српској понашају и дискриминаторски.

  

Додик истиче да Изетбеговић већ дуже не одустаје од таквих квалификација и чим се
домогне међународне сцене покушава да Србе на најсуровији начин оптужи, не
рачунајући да би неко могао њега да упита шта ради у свему томе.
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Према његовим речима, инсистирање Бошњака на уставним променама, месецима
уназад, у вези су са њиховим очекивањима од нове америчке администрације.

  

“У последње време чујемо од те нове америчке администрације да то баш и није тако и
да би требало престати са таквим нереалним билдовањем очекивања, као и да се треба
вратити неким врстама договора”, рекао је Додик.

  

Додик је истакао да је реалност да је српски народ изабрао своје представнике, као што
је и бошњачки народ изабрао своје и то се не може избећи.

  

Он је поновио да овакве изјаве само отежавају било какав политички разговор у БиХ.

  

Додик је поручио да се уставне промене неће десити, поготово не оне које очекује
Изетбеговић, тим пре јер је потреба да се реши изборно законодавство нешто што је он
сам себи заједно са лидером ХДЗ-а Драганом Човићем задао и тема је која траје дуго.
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Категорично је одбацио било какву могућност да се Срби могу сврстати, па и у
примислима, међу људе који имају расистичке пориве.

  

“То што ми не желимо мигранте, то није јединствено. Шта је са Мађарском, Чешком,
Пољском и другим земљама ЕУ које исто тако не желе да имају мигранте и кампове? Ми
смо јасно рекли да не желимо да то имамо и ми то нећемо радити без обзира на те
покушаје дрске квалификације о расизму”, казао је Додик.

  

Истакао је да такве Изетбеговићеве квалификације не доприносе БиХ, већ је само
удаљавају од било каквог договора.

  

(Агенције)
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