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Два кључна циља улазаку у НАТО и ЕУ, оценили председавајући и чланови
Председништва БиХ, Жељко Комшић, Харис Силајџић и Небојша Радмановић у
разговору с америчким конгресменима у Сарајеву. Крајње време да почне уставна
реформа у БиХ, рекао Валентин Инцко.

  

Председавајући Председништва Босне и Херцеговине Жељко Комшић и чланови
Преседништва Харис Силајџић и Небојша Радмановић, примили су у Сарајеву делегацију
америчког Конгреса, саопштено је из Председништва.

  

Комшић је том приликом изјавио да БиХ има два кључна циља - улазак у НАТО и ЕУ.

  

Према Комшићевим речима, на том путу има проблема али циљеви никад нису доведени
у питање.

  

Комшић је рекао да је улазак у НАТО за БиХ "сигурносна чињеница", али и "политички
моменат" који може веома допринети "нашем чланству у ЕУ".

  

Жељко Комшић је рекао да у БиХ влада парадокс када је у питању однос међународне
заједнице јер терет решавања проблема и реформи је на БиХ, упркос чињеници да је
БиХ највише напредовала када су ЕУ и САД имале јединствену политику, не само према
БиХ него и према читавом Балкану.

  

Комшић је изразио наду да ће САД остати у БиХ без обзира на будућност Канцеларије
високог представника јер, како је рекао, БиХ САД доживљавају као пријатеља и жели
да тако буде и убудуће.

  

Председавајући Председништва БиХ је нагласио да грађани БиХ желе стабилност, да
живе заједно и да раде, као и да је либерализација визног режима психолошки моменат
за њих јер ће на тај начин знати да су део Европе.
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Силајџић је рекао да је за БиХ улазак у НАТО и ЕУ од изузетне важности, као и да је то
питање просперитета и стабилности оценивши да БиХ може бити интегрисано друштво
али да тренутно губи модел једног плуралног друштва, изразивши наду да ће се нешто
од вредности америчког друштва, а то су спајање а не раздвајање, пренети и у БиХ.

  

Као посебно важно Силајџић је истакао да се пуно може учинити и у изборном систему,
где, како је рекао, има више етнократије него демократије.

  

Небојша Радмановић се нада да су амерички конгресмени током боравка у БиХ увидели
напредак који је евидентан истакавши да грађани БиХ желе да живе у бољем свету, да
је сада време када се може направити одлучан корак, али да је БиХ потребан моћан
пријатељ попут САД.

  

Према Радмановићевим речима, кључно за БиХ је усвајање евроатлантских вредности
нагласивши да лично не осећа подршку међународне заједнице на том путу, посебно у
операционализацији на путу БиХ ка ЕУ.

  

Радмановић је истакао и да се у последње време од појединих земаља чланица ЕУ
добија порука да БиХ неће добити безвизни режим, што би, оценио је, било веома лоше
јер би последице осећали грађани.

  

Небојша Радмановић је истакао важност реформи и пута БиХ ка ЕУ и НАТО-у, али и
важност улагања у БиХ, како европских земаља тако и САД.

  

(РТС)
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