Милорад Додик: На отварању фестивала у Сарајеву приметио сам аплауз упућен “косовској делегац
уторак, 12 фебруар 2019 12:27

Председавајући Председништва БиХ Милорад Додик рекао је да је имао обавезу да се
обрати на отварању Европског омладинског олимпијског фестивала у Сарајеву.

Међутим, он је навео да није рекао или учинио нешто што би представљало разлог за
незадовољство и звиждање током обраћања, преноси РТРС.

Он је рекао да су у питању добро познати локални анимозитети.

“Било је много аплауза и много звиждања. Ја сам приметио аплауз упућен ’косовској
делегацији‘ и звиждук упућен Србији“, рекао је Додик.
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Он је рекао да је ЕЈОФ заједничка манифестација и изразио жељу да Фестивал
протекне у најбољој атмосфери.

Како пише РТРС, у Сарајево је након три и по деценије поново стигла олимпијска бакља,
али ју је обележило “скандалозно звиждање”.

Премијер Српске Радован Вишковић истиче да на таквом догађају такав гаф довољно
говори сам за себе. Вишковић каже да је сматрао да је ЕЈОФ добра прилика да се
покаже да могу бити реализовани заједнички пројекти и афирмисани сви потенцијали.

“Ово је била прилика да наше туристичке и остале садржаје презентујемо, али смо
изгледа довољни сами сами. Понављам – тамо где престаје разум, почиње БиХ“, каже
Вишковић.

Председница Републике Српске Жељка Цвијановић истиче да је Сарајево тесно и да
не прихвата никог другачијег и другог, и да зато постоји толики отпор људи из
Републике Српске према њему.

"То је Сарајево, тесно, скучено, неспособно да прихвати испружену руку, неспособно да
разуме да постоје ствари, моменти и догађаји када не треба да показујете лошу страну
свог лица или ону ружну страну медаље. Оно што је важно јесте да је Милорад Додик,
председавајући Председништва БиХ, српски члан Председништва, свој посао одрадио
онако како то треба, као што то и раде озбиљни државници“, рекла је Цвијановићева.

(РТРС, Спутњик)
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