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 Изетбеговић је једнако недоследан као и Милорад Додик, изјавио је професор на
америчком Универзитету “Џонс Хопкинс” који се бави Балканом Данијел Сервер.

  Сервер је то рекао на питање о изјави члана Председништва БиХ Бакира Изетбеговића
да је Босна и Херцеговина требало да одавно призна Косово.   

"Изетбеговић није ништа недоследнији од председника РС, Милорада Додика. Додик
позива на референдум о независности у Републици Српској, али се противи признавању
независности Косова", рекао је Сервер.

  

Осим тога, Сервер наводи да се не може правити аналогија између Косова и Републике
Српске. 

  

"Њихове историје, правни статус и међународни односи су различити. Једно не води ка
закључцима за друго", сматра он. 

  

Лидер РС Милорад Додик изјавио је да члан председништва БиХ Бакир Изетбеговић не
поштује БиХ, територијални интегритет Србије и добре односе са Србијом. 
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“Ја бих могао да кажем да више од Бакира Изетбеговића, да ли ће Косово бити
независна држава, зависи од мене него од њега", рекао је Додик. 

  

Председник Србије Александар Вучић ће вероватно сазвати седницу Савета за
националну безбедност због изјава Бакира Изетбеговића, најављује министар полиције
Небојша Стефановић. 

  

“Неће нам бити лако да преко тога пређемо, то ће бити у будућности камен спотицања.
Видећемо шта ће бити председников предлог“, додао је Стефановић током гостовања на
Првој телевизији. 

  

Међутим, након што је Тањуг емитовао интервју бошњачког члана Председништва БиХ
Бакира Изетбеговића Дојче велеу, редакцији се јавио његов саветник за информисање.
Како Тањуг јавља, он је захтевао прецизирање информације, за коју сматрају да, тако
како је дата, представља политички проблем. 

  

"Што се мене тиче, Косово је досад требало да буде признато. Сад ће се наљути наше
колеге, а наши покушаји да се то догоди само су донели проблеме унутар БиХ, а нису
помогли Косову", рекао је Изетбеговић у интервјуу за Дојче веле. 

  

Тај свој политички став Изетбеговић додатно објашњава речима да је управо он тај
"генератор који гура и упорно тражи решење техничких питања са Приштином, јер, како
је рекао, БиХ економски трпи због тога". 

  

На директно питање хоће ли БиХ у неком тренутку признати косовску независност,
Тањуг је Изетбеговићев одговор пренео са: "Да". 

  

Саветник бошњачког члана Председништва БиХ с правом указује да је Изетбеговићев
одговор, прецизно, био: "Надам се да да", наводи Тањуг. 
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Из Тањуга истичу да "одговор Изетбеговића на питање да ли ће БиХ признати Косово -
"надам се" - јесте непрецизно пренет са "да", али је његов политички став по том питању
Тањуг верно пренео, што је сасвим јасно из његове изјаве да је Босна и Херцеговина и
досад требало да призна Косово". 

  

Убрзо се огласио и председник Одбора за људска и мањинска права и равноправност
полова Скупштине Србије Мехо Омеровић, који је изјавио да је нетачна информација да
је члан Председништва Босне и Херцеговине Бакир Изетбеговић изјавио да ће та
држава признати независност Косова.

  

(Бета)
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