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 Српски члан Предсједништва БиХ Милорад Додик рекао је да Председништво БиХ више
и не постоји, а да су томе највише допринели председник Европске комисије Урсула фон
дер Лајен и председник Европског савета Шарл Мишел који разбијају БиХ својим
директним актима.

  - Ако хоће с нама да разговарају да останемо у БиХ, онда ће морати да уважавају наше
интересе. Наш интерес је веома јасан, ми немамо ниједан тајни интерес. Ми не
спроводимо разградњу БиХ као територије. То ће можда доћи у некој од следећих фаза
ако се ништа друго не буде могло десити овде у будућности - рекао је Додик за АТВ.   

Он је навео да на недавном састанку са Фон дер Лајеновом није хтео да ремети
атмосферу и није причао о унутрашњим односима у БиХ, али да је она савршено добро
видела да је имала састанак са члановима Председништва.

  

- Сва тројица сми имали примедбе у вези са неким процесима везано за европско
придруживање и савршено добро зна да без одлуке Председништва БиХ нема ништа. И
Мишел то исто тако добро зна и они упуте позив председавајућем за Самит у Словенији -
навео је Додик.
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Он је оценио да Председништво БиХ више и не постоји после дешавања у УН и овог што
се десило, те додао да међународна заједница разбија БиХ. Додик је нагласио да се
сада види да је концепт да не постоји Република Српска.

  

- Нажалост, наша јавност, без обзира на све, помало је згађена многим стварима које се
стално фабрикују, која замагљује суштину. То је део стратегије коју странци овде
медијски чине и опозиција коју су нахранили неким стварима - навео је Додик.

  

Он је оценио да се нада у БиХ једино може пробудити ако се почну уважавати народни
интереси.

  

- А они не дају да се уважавају народни интереси и онда оптужују домаће лидере и
политичаре да су нешто криви, без обзира из које нације. Та камуфлажа о некој помоћи
коју ми треба да добијемо од њих апсолутно је видљива баш у томе - истакао је Додик.

  

Према његовим ријечима, они су направили атмосферу да одавде људи одлазе.

  

- Знате ли колико је ово друштво уложило у обрзовање, колико је струје потрошено у
учионицама док су ђаци учили, коико грејања је плаћено док су ђаци учили школе и тако
завршеног, оспособљеног човека они на западу приме за џабе, а онда нама шаљу неке
ствари, а успут нам кажу - морате овако, а ми ништа не добијамо од њих, осим проблема
које нам стално лиферује ЕУ - сматра Додик.

  

Он сматра да БиХ треба да се врати на унутрашњи договор о неколико ствари и то у
оквиру изворног Дејтона и да то одржи, а да све остало не функционише.

  

- Како објаснити икоме ко има имало логике да су два од три конститутивна народа
потпуно незадовољна стањем у БиХ? Дошло се у позицију да се каже да су крива та два
народа, а не трећи", рекао је Додик.
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(Политика)
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