
Гардијан: ЕУ забринута што Република Српска за полицију набавља пушке из Србије, непосредно пред отварање центра за обуку у ком ће радити саветници из Русије
уторак, 13 фебруар 2018 15:28

Лондонски "Гардијан" пише да забринутост изазива набавка више хиљада нових пушака
за полицију Републике Српске, предвођене сепаратистима и због утицаја Русије.

  

  

Како наводи лист, испорука 2.500 аутоматских пушака из Србије требало би да стигне у
српски ентитет БиХ у марту, и то неколико недеља пре планираног отварања новог
центра за обуку где се очекује да ће радити руски саветници.

  

"Оружје стиже у тренутку када је дугорочна стабилност Босне под знаком питања",
наводи лист и подсећа да је Дејтонски споразум којим је окончан рат у БиХ потписан пре
22 године поделио земљу на два полуаутономна дела, Републику Српску и Федерацију
БиХ. Споразумом је заустављено убијање, али је награђена етнички заснована политика,
наводи лист на свом веб-сајту.
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Српски активисти цивилног друштва, централна босанска влада у Сарајеву и западне
дипломате верују да ће нова јако наоружана полицијска јединица користити
"сепаратистичком" вођи босанских Срба Милораду Додику да учврсти своју позицију и
да застраши противнике уочи избора у октобру. Дугорочније се страхује да би те
полицијске снаге могле да буду употребљене да помогну Додиковим циљевима за
остварење независности српског дела, уз ризик новог рата у региону.

  

Указује се да Русија подржава Додика, који се састао с руским председником
Владимирм Путином бар шест пута од 2014. године, јер га види као брану од уласка БиХ
у НАТО. Лист указује и на везе Додика са Русима и на то да су се чланови српске
паравојне групе Србска част, обучени у Русији, појавили на улицама Бањалуке.

  

Додик је потврдио набавку оружја и рекао да је то за борбу против тероризма и да је
потпуно легитимна акција и да нема ништа да се крије.

  

Српски званичници као аргумент за наоружавање полицијских снага наводе напад на
полицију РС у Зворнику 2015. године који је извршио један 24-годишњи
босанско-муслимански избеглица повратник. Он је убио једног српског полицајца и ранио
двоје пре него што је убијен. Међутим, наводи "Гардијан", његови мотиви нису сасвим
јасни, иако подсећа на то да је при нападу узвикивао алаху акбар.

  

Лист наводи да је тај инцидент употребљен да оправда јачање снаге полиције.

  

Центар за обуку полицијских снага РС за борбу против тероризма који је коштао четири
милиона долара треба да се отвори у априлу на месту бивше касарне у Залужанима код
Бањалуке.

  

Министар унутрашњих послова РС Драган Лукач је 2015. потписао споразум о сарадњи
с Москвом који предвиђа да руски стручњаци пружају обуку у борби против тероризма у
том центру, наводи "Гардијан".

  

Како пише лист, један неименовани српски опозициони активиста тврди да су руски
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саветници већ стигли у област Бањалуке и Залужана и да ће планирани нови карго
терминал на локалном аеродрому бити коришћен као руски "хуманитарни центар". Тај
центар би требало да буде попут оног у Нишу у Србији за који америчке власти сумњају
да представља центар за руске обавештајне операције.

  

Један западни дипломата у Босни је рекао да за сада нема "чврстих доказа" да Русија
успоставља сличан центар у Босни али да они "пажљиво прате". Курт Басинер,
стручњак за Балкан у институту "Савет за политику демократизације" рекао је да је
смањењем стабилизационих снага на само 600 у Босни и одустајањем од послератне
иницијативе да се интегришу босанске полицијске снаге, ЕУ оставила вакум који Русија
може да попуни.

  

"Док год не постоје препреке за улазак остављамо врата отворена. То је велика грешка
политике за коју још нисмо платили цену", рекао је Басинер.

  

(Бета)
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