
Виктор Орбан: РС у недељу очекују избори који су важни и за Мађарску и за цео регион. Поносан сам на лично пријатељство са Додиком. Одувек сам га подржавао, зато желим и убудуће да сарађујем са њим
четвртак, 29 септембар 2022 19:37

Мађарски премијер Виктор Орбан се отворено умешао у изборни процес у Босни и
Херцеговини, упутивши у четвртак поруку којом директно подржава садашњег члана
Председништва БиХ Милорада Додика, познатог по антизападним ставовима и
блискости са руским председником Владимиром Путином.

  

  

У видео поруци, коју је објавио јавни сервис Републике Српске РТРС, Орбан није ни
споменуо БиХ као државу, а навео је да Републику Српску у недељу очекују избори који
су важни и за Мађарску као и за цео регион.

  

Казао је да добро познаје „председника“ Додика, описавши га као доброг пријатеља
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Мађарске и Мађара.

  
  

Хвала Виктору Орбану, великом државнику и пријатељу српског народа, на подршци. pi
c.twitter.com/DpiiXHFugg

  — Милорад Додик (@MiloradDodik) September 29, 2022    

„Поносан сам на наше лично пријатељство. У њему сам упознао човека који је спреман да
очува мир, који је отворен за дијалог, који се залаже за поштовање Дејтонског
споразума и који увек и у свим приликама чува интересе српског народа. Одувек сам га
подржавао, зато желим и убудуће да сарађујем са њим. Надам се да ћу и након избора
имати прилику за то“, изјавио је Орбан, призивајући при том Божји благослов „за све
Србе на Балкану“.

  

Садашњи мађарски премијер је раније најавио да ће његова влада блокирати сваки
покушај да се на нивоу Европске уније уведу санкције Додику због сталног оспоравања
територијалног интегритета БиХ и претњама сецесијом Републике Српске.

  

Додик је раније одлучио да се на изборима, заказаним за 2. октобар, неће борити за још
један мандат у државном врху, иако на то има законско право. Одлучио је да се
кандидује за позицију председника Републике Српске, а планира да га у Председништву
БиХ замени садашња председница РС Жељка Цвијановић.

  

  

Једна од ретких анкета чији су резултати јавно објављени показала је да Додик, упркос
агресивној изборној кампањи, заостаје за кандидаткињом уједињене опозиције Јеленом
Тривић.

  

Медији под контролом Додиковог режима објавили су ове недеље резултате наводног
истраживања једне мађарске агенције, у којима се наводи да је Додик у предности.
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https://t.co/DpiiXHFugg
https://t.co/DpiiXHFugg
https://twitter.com/MiloradDodik/status/1575391146280361984?ref_src=twsrc%5Etfw
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