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 Члан Председништва Босне и Херцеговине Шефик Џаферовић отпутовао је у шведски
Малме, где ће, заједно с председавајућим Жељком Комшићем, на позив премијера
Шведске Стефана Лофвена, представљати Босну и Херцеговину на Међународном
форуму посвећеном чувању сећања на холокауст и борби против антисемитизма.

  

„Чување сећања на холокауст и борба против антисемитизма представљају
цивилизацијску обавезу и дуг према жртвама. Индустрија смрти, коју су организирали
нацистички злочинци, представља пример апсолутног зла против којег се човечанство
може борити само ако уједини своје снаге. Поштовање жртава холокауста и осуда
антисемитизма представља темеље на којима почива наша цивилизација. Нажалост, и 76
година од краја Другог светског рата постоје они који су спремни да шире
антисемитизам и вријеђати жртве, о чему сведоче и недавни натписи на зидовима
логора у Аушвицу. Томе се морамо снажно супротставити и то је сврха овог скупа“, казао
је Џаферовић у изјави за Фену из Малмеа, преноси Клиџ.ба. 

  

Џаферовић је казао да је изменама Кривичног закона, које је прогласио бивши високи
представник Валентин Инцко, Босна и Херцеговина оснажила своје капацитете и у
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борби против порицања нацистичких злочина.

  

„Изменама Кривичног закона забрањено је негирање и злочина који су утврђени у
складу с Повељом Међународног војног трибунала у Нирнбергу, што укључује
нацистичке злочине над Јеврејима и другим народима. Вређање жртава и порицање
злочина не спада у слободу говора, као што је јасно утврђено у пресудама Суда у
Стразбуру и директивама ЕУ. Свако ко пориче злочине и на тај начин шири расну,
етничку и верску мржњу треба да одговара. Ко има проблем с овим, има проблем са
цивилизацијским стандардима“, казао је.

  

Џаферовић се осврнуо и на учешће члана Председништва БиХ Милорада Додика на
Самиту несврстаних у Београду.

  

„Милорад Додик није могао представљати ентитет РС, јер ентитет нити је субјект
међународног права нити је позван на самит. Позив је упућен само држави. Такође, сам
Додик не може представљати Босну и Херцеговину, јер није председавајући
Председништва и његова реторика излази из оквира Устава, закона и Стратегије
вањске политике. Додик, дакле, не представља ентитет РС, али га срамоти, једнако као
што срамоти и српски народ, где год се појави. Начин његовог обраћања није примерен
државничким скуповима. То је нешто што је увек осетно када се он појави“, казао је
Џаферовић.

  

На Додикове оптужбе да је БиХ међународни протекторат, Џаферовић каже да је
Додиков наводни суверенизам – лажан те да представља само покушај да се изађе из
система међународно утврђених правила.

  

„Босна и Херцеговина није никакав протекторат. Међународна супервизија с много
већим овластима постојала је у Немачкој, Аустрији и Јапану, након Другог светског рата.
И не само да им није сметала, већ су се, захваљујући између осталог и њој, те државе
развиле у оно што су данас“, казао је.

  

Џаферовић додаје да државе које је Додик одредио негативно у Београду представљају
пријатеље и партнере БиХ.
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„Босна и Херцеговина је на путу ка ЕУ и НАТО савезу и природно је да смо највише
окренути еуроатлантском простору. Ми се поносимо нашим односима и с Америком, и с
државама ЕУ, и с Канадом и Јапаном. Ма шта говорио, Додик неће променити мишљење
пријатељских држава БиХ у Покрету несврстаних, посебно када су у питању земље тзв.
исламског света, јер смо се добро потрудили да их обавестимо о његовим гледиштима о
исламу и муслиманима. На концу, верујте, на међународним скуповима нико неће
озбиљно схватити некога ко вређа своју државу“, изјавио је Џаферовић.

  

(Нова.рс)
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