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Српски члан Председништва БиХ и лидер владајућег Савеза независних
социјалдемократа (СНСД) Милорад Додик изјавио је да су српски представници
спремни да учествују у раду државних институција ако се усвоји нови закон који
би, како је навео, спречио злоупотребу „Инцковог закона“ о забрани негирања
геноцида.

  

  

„РС ће предложити посебан закон у којем ће се тражити да се казни са пет година
затвора свако ко одређени колективитет – БиХ, РС, ФБиХ, Брчко или кантоне назове
геноцидним, као и било коју националну групу“, рекао је Додик новинарима у Сарајеву.

  

Ако такав закон прихвате, како је казао, партнери у парламенту БиХ, представници РС
су спремни да учествују у раду државних институција.
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Додао је да РС не одустаје од захтева де буде повучен закон о забрани негирања
геноцида, који је донео бивши Високи представник у БиХ Валентин Инцко.

  

Додик је навео да је РС спремна на разговоре са свима како би се решила
политичка криза у БиХ, што потврђује и позив лидеру Странке демократске акције
(СДА) Бакиру Изетбеговићу да се 1. фебруара обрати у Народној скупштини РС,
али да је то Изетбеговић одбио.

  

Додик и председници осталих странака владајуће коалиције у РС данас су у згради
Делегације Европске уније у Сарајеву разговарали са директорком при Европској
служби за спољне послове Ангелином Ајкхорст и специјалним изаслаником
Министарства спољних послова САД-а Метјуом Палмером о изборној реформи у БиХ.

  
  

Ми желимо да видимо и омогућимо да Срби бирају своју делегацију, а да то не буде нека
камуфлажа као досад

    

„Они (Ајкхорст и Палмер) сматрају да ће бити неопходне мале измене Устава БиХ како
би се обезбедило да се донесе нови Изборни закон и то наравно не може без нас“, казао
је Додик.

  

Према његовим речима, представници РС су заинтересовани за решење у вези са
Домом народа у Федерацији БиХ, оценивши да су Срби свих ових година били потпуно
дискриминисани као народ у Федерацији БиХ.

  

„Ми желимо да видимо и омогућимо да Срби бирају своју делегацију, а да то не буде
нека камуфлажа као досад“, рекао је Додик.

  

Још је нагласио да у изборним реформама конститутивност народа мора бити видљива
кроз читав политички систем у БиХ, додавши да ће представници РС подржати само
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такву врсту реформе, а да ће одбацити наметнута решења.

  

(Нова, Политика)
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