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Милорада Додика треба зауставити, време је за реакцију, а европске престонице и
Вашингтон треба да буду забринуте, поручује Данијел Сервер, професор Џон Хопкинс
Универзитета.

Он је, коментаришући тренутну ситуацију у БиХ за Н1 Сарајево рекао да је она озбиљна
и да би то требало учинити нешто како би се спречило клизање ка сукобу.

Он наводи да у БиХ постоји само једно тело овлашћено да даје коначна тумачења
Дејтонског споразума, „а то је високи представник, а не председник Додик“. „Чини ми се
да је оно што ради то да покушава да пронађе границе онога где се код Европљана и
Американанца може извући. Крајње је време да Европљани и Американци јасно ставе до
знања да је он већ прешао границе“, наводи.

На констатацију Н1 Сарајево да Додик говори о повратку Војске Републике Српске,
обавештајне службе Републике Српске и да је недавно чак запретио да СИПА -и неће
бити дозвољен прелазак ентитетских линија, а на питање, може ли политички сукоб
прерасти у неки други, каже да да није на њему да то каже. „Али чини ми се да ће
вероватно доћи до војног сукоба ако се ово настави. Мислим да би то можда био
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другачији војни сукоб од оног претходног, јер мислим да је данас боље схваћено шта је
војно потребно, него што је то било у прошлости. Али, изгледи су да ће, ако се настави са
стварима које он говори, у Босни бити снага спремних за изазов“, наводи Сервер.

На питање колико су за овакво стање криве друге политичке снаге у Босни и
Херцеговини, попут СДА, која је највећа бошњачка странка и ХДЗ, која је највећа
хрватска странка, јер Додик и Изетбеговић тргују реториком неколико седмица, а Човић
„понекад у основи игра карту Додика и ћути“, Сервер каже да би оптужио
националистичке странке уопште за тренутну нефункционалну ситуацију у БиХ. „Али, у
исто време, морам да признам да су они на власти, јер су их грађани тамо поставили. А
ако Босанци желе нешто другачије од онога што имају, морају гласати за друге људе“,
додао је.
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