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Председавајући Председништва Босне и Херцеговине Харис Силајџић упозорио је
бившег америчког председника Била Клинтона, с којим се састао у Њујорку на, како је
саопштено у Сарајеву, "све учесталије отворене позиве од стране званичника РС
ентитета за сецесију тог дела БиХ".

  

Силајџић је истакао, према саопштењу његовог кабинета које данас преносе сарајевски
медији, да су ови потези дестабилизирајући за цели регион и да могу имати врло
озбиљне последице за мир и сигурност, и да је "зачуђујуће одсуство било какве реакције
међунардоне заједнице".

  

"Неадекватне реакције међународне заједнице, чија је воља да доследно примени
Дејтонски споразум свакодневно тестирана током протеклих 15 година, и то посебно у
деловима који се односе на повратак протераних и изградњу државних институција, су
охрабриле те снаге које сада јавно говоре да чекају повољне геополитичке односе да
покушају угрозити интегритет БиХ", рекао је Силајџић Клинтону.

  

Даље се наводи да неадекватна реакција легитимише ове поступке и тако служи бољем
позиционирању оних који желе ослабити БиХ у процесу који треба да доведе до
уставних промена.

  

"Овде се ради се о отвореном позиву о завршавању пројекта које су Милошевић и остали
започели, а БиХ и све земље у региону су таоци ове политике која их спречава да
развијају своје значајне економске и социјалне ресурсе", рекао је Силајџић.

  

Он је додао да грађани БиХ и целог региона који у огромној већини желе сигурност,
просперитет и окренути су ка евроатланским интеграција очекују адекватне реакције на
потезе који уносе немир у њихове животе.
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Бивши амерички председник је показао да је у потпуности упознат са свим детаљима о
актуелној ситуацији у БиХ и исказао значајно интересовање за решење свих проблема и
изазова са којим се БиХ суочава.

  

(Танјуг)
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