
Милорад Додик: Никада нисам позивао на отцепљење Републике Српске од БиХ
четвртак, 21 јул 2011 15:32

Љубљана -- Председник РС Милорад Додик рекао је за данашње љубљанско Дело да
никада није позивао на отцепљење РС од БиХ и да му је то "спретно подметнуто".

  

Намера је, рекао је Додик, да онај ко жели да оствари концепт доминације Бошњака над
другим народима и тако крши дејтонске принципе - испадне невин.

  

Председник РС је навео да сву кривицу свали на њега који се залаже за поштовање
улоге, статуса и овлашћења РС у складу са Дејтонским споразумом.

  

Додик такође каже да РС ништа не руши "већ се јасно противи институцијама које су
биле основане без уставне и законске основе и само троше заједнички новац, као што је
то Агенција за јавне концесије на нивоу БиХ".

  

У разговору за словеначки лист Додик је рекао и да "високи представник нема више шта
да тражи у унутрашњим питањима БиХ".

  

"Поштујемо дејтонску улогу високог представника и његов допринос стабилности и миру,
али даље очување ОХР-а само додатно поткопава углед те институције, јер не можете
са наклоношћу гледати на неког ко вам намеће законе без икакве правне основе", рекао
је.

  

Додик је рекао да је међународна заједница једини кохезивни фактор у БиХ и да је
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време да се склопи "могући договор у складу са Дејтоном и да међународна заједница
свој ангажман редукује на нормалан ниво".

  

Према Додиковим речима, Сарајево жели "формално да задовољи начело
равноправности конститутивних народа тако да на кључне положаје поставља Србе и
Хрвате који су по вољи Лагумџији, а не политичке представнике којима су Срби односно
Хрвати већинском подршком на изборима доделили неспорни легитимитет".

  

Говорећи о хапшењу Ратка Младиха и злочину у Сребреници, Додик је казао да свако
треба да одговара за своју кривицу, али и да "остаје горак утисак да злочини над
Србима ни издалека немају једнаку пажњу и третман као злочини које су Срби починили
над другима".

  

Додик не пориче да је у Сребреници почињен злочин великих размера и да кривци
морају бити кажњени, али сматра да су "они који су пожурили са квалификовањем
злочина као геноцида урадили то из политичких разлога".

  

Председник РС је подвукао да је РС "реализовала све захтеве Хашког трибунала и није
сакрила ниједног оптуженика". "То су чињенице, а све остало је пропаганда
приказивања Срба као 'лоших момака' који су криви за сво зло на Балкану, а и шире",
додао је Додик за "Дело".

  (Бета)  
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