Француска протерала породицу из БиХ која је претукла и ошишала до главе кћерку зато што је хтел
субота, 24 октобар 2020 21:35

Амбасадор Босне и Херцеговине у Француској Кемал Муфтић изјавио је Радију
Слободна Европа поводом депортације шесточлане породице Захировић у Сарајево да
је цели случај нанео велику штету босанскохерцеговаћкој заједници у Француској.

"Суђење је било синоћ. Имамо редовне контакте с полицијом Француске и питали су нас
какав је њихов статус. Ми смо објаснили да је процедура да они који имају документе
Босне и Херцеговине се могу вратити у Босну и Херцеговину. То је било за очекивати да
ће бити депортовани", рекао је Муфтић.

Муфтић каже како није имао никакав контакт с породицом Захировић, која је
депортована у Босну и Херцеговину, као и да је француска јавност била заинтересована
за цели случај од почетка.

"То је све подсећало на француску историју када су после Другог светског рата све

1/2

Француска протерала породицу из БиХ која је претукла и ошишала до главе кћерку зато што је хтел
субота, 24 октобар 2020 21:35

Францускиње, које су имале контакт с Немцима, ошишане. Целу случај је нанио штету
босанскохерцеговачкој заједници у Француској", рекао је Муфтић.

Према његовим речима, амбасада БиХ у Француској није имала контакт ни са
седамнаестогодишњом девојком, која је била жртва насиља у породици и потврдио да ће
девојка до пунолетства бити под социјалном заштитом.

Француска је протерала породицу из Босне и Херцеговине, након што је кћерку
претукла и ошишала до главе јој јер је хтела да се уда за Србина, саопштило је
француско Министарство унутрашњих послова, пренео је Ројтерс.

Из Граничне полиције БиХ потврђено је радију да је шест држављана БиХ данас
депортовано у Сарајево.

"На Међународни аеродром Сарајево слетели су посебно организованим летом око
12:50, у пратњи француске полиције", потврдила ја Радију Слободна Европа
портпаролка Граничне полиције БиХ Франка Вицан.

Након обављене граничне контроле особама је допуштен улазак у Босну и Херцеговину,
потврдила је Вицан. Из Француске амбасаде у Сарајеву рекли су Радију Слободна
Европа да је реадмисија урађена у сарадњи с Граничном полицијом БиХ и
Министарством безбедности БиХ.

(Радио Слободна Европа)

2/2

