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Сарајево -- Председавајући Председништва БиХ Бакир Изетбеговић заложио се за
улазак те земље у НАТО, наводећи да су у тој организацији "елитне земље".

  

"То су добро организоване и просперитетне земље, то је фактички елитно друштво
земаља и ту БиХ треба да уђе", казао је он и нагласио да су одлуке о томе донете на
Председништву пре 11 година, а затим потврђене 2009.

  

  

Он је подсетио да је услов за улазак у НАТО укњижење 63 војне локације, који већ
четири године није испуњен. Као "неодговорне људе, оне који заустављају пут у НАТО",
Изетбеговић је означио "оне који желе да тај један промил државне имовине вежу за
остале државне ресурсе и да то поделе на два енитета", мислећи на политичаре из
Републике Српске. 

  

"До тога сасвим сигурно неће доћи, никада нећемо пристати да се подели државна
имовина на такав начин...Сасвим сигурно ћемо ставити у функцију сву државну имовину
па и ову војну", поручио је он на конференцији "Друштвени медији, њихов значај за
партнерске земље", коју у Сарајеву организују Министарство спољних послова БиХ и
НАТО седиште у Бриселу. 

  

Он сматра и да је застој на путу БиХ ка НАТО један од разлога заустављања и
економије. "Порука да је БиХ чланица НАТО, сигурна земља у коју се може инвестирати
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водила би интензивном инвестирању и уласку страног капитала. Захваљујући
неодговорним људима имали смо застој у БиХ и ту ствар треба завршавати у наредним
месецима", рекао је представник бошњака у Председништву БиХ. 

  

Заменик помоћника генералног секретара НАТО Тед Вајтсајд нагласио је да је НАТО
изабрао БиХ за организацију овакавог скупа јер је "приметио да постоји истински
интерес за ову тему медју њеним политичарима и дипломатама". Изразио је наду да ће
конференција помоћи да се изграде комуникационе мреже које ће "одразити дух
Сарајева и осећај заједништва у региону", пренела је агенција Фена.

  

(Танјуг)
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