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 Председник Странке демократске акције (СДА) Бакир Изетбеговић изјавио је да,
уколико СНСД крене у имплементацију ставова и одлука које је донео на седници
Главног одбора, упустиће се у флагрантне антидејтонске делатности и директни удар
на уставноправни систем и стабилност Босне и Херцеговине.

  – Они намеравају довести у питање одлуке које су изгласане у Парламентарној
скупштини БиХ за које су гласали и посланици СНСД, бонска овлаштења, одлуке високог
представника, само тумачење Устава БиХ. Вероватно нас тиме намеравају увести у
најтежу постратну кризу – изјавио је Изетбеговић у интервјуу за Клиx коментаришући
јучерашњу одлуку Главног одбора СНСД о активирању права на самоопредељење.   

Он је истакао да нема ничег новог и ничег радикалног у новој Програмској декларацији
СДА у односу на раније конгресе.

  

– Ово је већ трећи програмски документ заредом у којем су дефинисане наше визије
Босне и Херцеговине као државе организоване кроз мултиетничке регије базиране на
географским и саобраћајним критеријима, чијем имену би била враћена одредница
република. Милорад Додик је својевремено, у тзв. Прудском споразуму, прихватио
регионалну организацију државе. Такође, прецизирање уређења БиХ као републике
заиста не би требало никога провоцирати. У Европи су све државе или монархије или
републике. Рес публикум на латинском има скоро исто значење као демократија на
грчком језику, дакле владавина народа, јавна ствар и интерес који укључује и даје право
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свакоме да учествује у власти и јавном животу. БиХ функционише као република, зашто
то не би било и у њеном имену? Према томе, ради се о жељи за конфликтом, за
произвођењем кризе, у намери да се оствари доминација СНСД и уведе самоцензура
код странака које су забринуте за ситуацију у земљи. СНСД жели створити односе у
којима би себи прискрбили право да причају и раде буквално шта год хоће, да руше
Устав и Дејтонски мировни споразум, а да другима забране политичку визију и слободу
изношења ставова – истакао је Изетбеговић.

  

Лидер СДА је прокоментарисао и смену Сенада Братића са места потпредседника НС
РС.

  

– Треба прочитати образложење за смену које су формулисали посланици из СНСД и
сачувати га као сведочанство о положају бошњачких представника, о политичким
слободама и околностима које су владале у Републици Српској на почетку 21. века.
СНСД који је у властите конгресне документе одавно унео директне сепаратистичке
претензије о “осамостаљењу РС”, и у свакодневном јавном дискурсу их додатно ојачава,
дисциплинује Бошњаке смењујући с положаја допредседавајућег Народне скупштине РС
њиховог представника само зато што је дигао руку за неки страначки документ! И
наводи да је то супротно Уставу и законима Републике Српске. Невероватно је на шта се
упорно своди доминантно виђење демократије и слободе у Републици Српској. На
диктат већине и дисциплиновање мањине. Нажалост, за њихову свест је такав
апартхејд, дискриминација и понижавање других нормална ствар – закључио је
Изетбеговић.

  

Видети још:

  

  

Милорад Додик: Декларација СДА представља позив на распад БиХ - она је
наставак Исламске декларације Алије Изетбеговића

  

(Блиц)
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