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Високи представник у БиХ Кристијан Шмит изјавио је да следеће године 9. јануар као
Дан Републике Српске неће бити прослављен на начин како је то било ове године.

  

  

„Треба рећи да се 9. јануар 2024. у том оквиру и на тај начин неће догодити. Дакле, могу
се славити и државни и празници ентитета, али то се може радити на други начин и
никоме због тога неће пасти круна с главе“, казао је Шмит за сарајевско Ослобођење.

  

Он је додао да претпоставља да ће Тужилаштво БиХ „проверити и прегледати говоре“
са овогодишње прославе Дана РС, истичући да на тој прослави „немају шта да траже
службеници из државне службе“.

  

„Нећу гледати у страну. Због тога се мора променити реторика и злоупотреба речи се
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мора критички посматрати“, истакао је Шмит, додавши да је међународна заједница,
заједно са ЕУФОР-ом у БиХ да би се обезбедила сигурност сваког појединца.

  

Коментаришући то што је председник РС Милорад Додик доделио орден руском
председнику Владимиру Путину, Шмит је казао да ордење треба да се „додељује онима
који се брину и залажу за мир помирење и пут Босне и Херцеговине у Европску унију“.

  

„Русија је једина земља која доводи у питање функцију високог представника и чини ми
се да Додика треба питати да то није она ситуација са аутопута – ако неко вози у
супротном смеру, то не значи да сви остали возе у погрешном“, констатовао је он.

  

Високи представник у БиХ је осудио је недавни напад на родитеље и децу из Београда
током медјународног дечијег фудбалског турнира у Сарајеву, наводећи да је забринут
због тога.

  

„МУП и полиција су урадили добар посао и хвала им. Нажалост, у последње време се
чује различита реторика која није баш од помоћи. Сада морамо спречити све што би
могло довести до изазивања насиља у било ком облику“, оценио је Шмит.

  

(Бета, Н1) 
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