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Високи представник међународне заједнице у Босни и Херцеговини Кристијан Шмит
изјавио је у Лондону да се уместо санкционисања политичара више залаже за
финансијско условљавање Републике Српске (РС).

  

  

„ЕУ и Немачка су блокирали неки новац и сада разговарамо са Међународним
монетарним фондом (ММФ) и другима да видимо шта они могу да ураде“, рекао је Шмит
током саслушања пред Комитетом за спољне послове парламента Велике Британије,
говорећи о санкционисању политичара из РС који су на „црним листама“.

  

Он је, како су пренели сарајевски медији, на почетку сведочења о стању у БиХ казао да
му је драго што су се ствари у тој земљи покренуле, што није био случај претходних
година због, како је истакао, блокада представника из РС.

  

„Сада су се ти представници, предвођени председником РС Милорадом Додиком
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вратили у институције“, истакао је Шмит.

  

На питање да ли ће користити „бонска овлашћења“ против политичара из РС који су у
власти, а налазе се на „црним листама“ САД-а и Велике Британије, он је одговорио да би
„волео да је сада време (бившег високог представника) Педија Ешдауна, када је била
снажнија подршка међународне заједнице“.

  

„Не бих то одбацио, али још увек не бих користио ’бонска овлашћења’. Више бих
размишљао о финансијском условљавању. РС је један од сиромашнијих делова БиХ,
треба новац и подршку“, казао је Шмит.

  

Наводећи да је Додикова одлука да додели орден руском председнику Владимиру
Путину међународну заједницу „навела на други правац“, он је нагласио да су ЕУ и
Немачка „блокирали неки новац и да се сада разговара са ММФ-ом и другима да се види
шта они могу урадити“.

  

„То треба да има далекосежне последице, а не само да се уклони једна особа“, оценио је
Шмит.

  

На питање зашто је интервенисао у Изборном закону БиХ само за Федерацију БиХ, а не
и за други ентитет – Републику Српску, високи представник у БиХ је рекао да да не
може да реши све проблеме.

  

„Не треба сувише ићи у опис одлуке, овде се ради о функционалности. Не можете
очекивати да високи представник реши све проблеме од претходних 27 година“, навео је
он, додавши да је желео да деблокира формирање власти у Федерацији БиХ.

  

Упитан где је онда нова Влада Федерације БиХ, Шмит је одговорио да „није на њему да
формира владу“.
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(Бета)
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