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 САРАЈЕВО - Уочи истека рока датог странкама Бошњака и Хрвата у БиХ да се договоре
о изборној реформи, високи представник у БиХ Кристијан Шмит поручује да нису
потребне измене Дејтонског споразума, већ Устава БиХ, не искључујући притом
наметање решења коришћењем бонских овлашћења. Шмит каже да је важно да
Дејтонски споразум остане јер је то, како наводи, и даље темељ за БиХ. Упозорио је да
нису испуњене све одредбе Дејтонског споразума, а као пример је навео Анекс VII.

  

„Не сматрам да нам је потребан Дејтон II. Пре мислим да нам из народа требају измене
Устава. Европска унија је низ година тешко прихватала да БиХ није попут других
земаља. Наравно да се јако добро сећам оних питања када су Хрватска или Словенија
примљене у ЕУ. У Словенији се постављало питање о заштити мањина, али она нису
имала ту тежину као што у БиХ имају питања која се стално отварају. Ова ситуација,
каква је у БиХ, за ЕУ је једноставно непознаница”, рекао је Шмит за издање у БиХ
Вечерњег листа, пренео је Танјуг.

  

Истиче да решавању ситуације у БиХ неће помоћи конференција, ни на Брионима ни у
Дејтону. „Мислим да морамо уз помоћ европског духа овде да завршимо посао. А то не
значи да ја нећу користити своја овлашћења. Док ми дотле стигнемо, сигурно ћу их
користити”, рекао је Шмит.
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Навео је да је број Хрвата у БиХ много мањи него припадника других заједница, али
према Дејтонском споразуму, који је, како каже, темељ његовог рада, они имају право на
политичку одговорност и заступљеност. „Зато нам не остаје ништа друго него да
направимо тај мало неугодан корак или да кренемо неугодним путем да разликујемо
очекивања од реалности. Да разликујемо тврдње од реалности и да једноставно
кренемо тим путем договора”, каже Шмит.

  

Додао је да рок од шест седмица за договор о изборној реформи не треба узимати
стриктно јер је то, како каже, „чисто политичко мерило” да се нешто мора урадити.

  

Говорећи о притисцима, Шмит тврди да они долазе са свих страна, али им, истиче, он не
подлеже. Поручује, међутим, да неће бити део изборне кампање. О односу са српским
чланом председништва БиХ Милорадом Додиком, Шмит каже да остаје отворен за било
какав разговор, али да Додик, како је навео, не треба ни у којем случају да мисли да ће
било какав покушај да се изађе из дејтонске БиХ остати без његове реакције. „Не чини
ми се да он не прими на знање када му нешто препоручим. Својевремено ми је понудио
да попијемо по једну шљивовицу, а та боца и даље је отворена. Попићемо је тек када се
посао заврши”, закључио је Шмит.

  (Политика)  
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