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Председавајући Савета министара БиХ Денис Звиздић изјавио је да се у БиХ не вијоре
заставе „Исламске државе“, као и да нема података о присуству 10.000 радикалних
исламиста у тој земљи.

  

  

"Демантујемо такве изјаве, а ако суседи имају податке нека нам их пошаљу", казао је
Звиздић, пошто је с министром безбедности Драганом Мектићем одржао састанак с
директорима безбедносних агенција у БиХ.

  

Он је рекао да је на састанку анализирано стање безбедности у земљи, посебно о
питањима екстремизма и тероризма, додавши да теме састанка коинцидирају с
последњим изјавама из региона у вези с питањем безбедности у БиХ.

  

Хрватска председница Колинда Грабар-Китаровић недавно је рекла да је БиХ база
терориста и да у тој земљи постоји око 10.000 исламских екстремиста, а о БиХ као
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потенцијалном упоришту терориста говорили су и чешки председник Милош Земан и
аустријски шеф дипломатије Себастијан Курц.

  

"Не желимо да реагујемо на поједине изјаве, које су у функцији политичких или
предизборних кампања земаља региона или земаља ЕУ. Желимо да дамо
институционални одговор на све изјаве које су повезане с безбедносном ситуацијом у
БиХ, односно одговор базиран на релевантним чињеницама, подацима које наше
агенције размењују са агенцијама из суседства, ЕУ и света", рекао је Звиздић.

  

Према његовим речима, сарадња безбедносних агенција из БиХ с партнерима у
суседним земљама, ЕУ, САД, Интерполом, Еурополом је на завидном нивоу.

  

"Располажемо релеватним подацима који побијају тврдње које смо могли чути од
званичника земаља региона, али и земаља ЕУ. Разговарао сам с одређеним бројем људи
из академске заједнице, професорима који се баве питањем сигурности и тероризма",
рекао је Звиздић.

  

Према његовим речима, од 143 терористичка акта у у 23 земље света иза којих стоји
„Исламска држава“, није учествовао нико ко има икакве везе са БиХ.

  

"То демантује све који говоре о БиХ као о могућој бази тероризма. У БиХ се не вијоре
заставе Исламске државе... Нема података да у БиХ имамо пет или десет
радикализованих особа. Демантујемо такве податке. Ако неко има такве податке,
позивамо поготово наше суседе, да се такви подаци доставе нашим безбедносним
службама", рекао је Звиздић.

  

Звиздић је упозорио да изјаве о БиХ, као бази терориста, које стижи пре свега из
суседних земаља, наносе штету БиХ и њеним грађанима.

  

"Опасност од тероризма у БиХ није ништа већа него било гђе друго у региону, Европи и
свету", рекао је он.
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(Бета)
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