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Бањалука – Оцена председника Хрватске Стјепана Месића да би „хрватска федерална
јединица водила уништењу Хрвата у Босни и Херцеговини” изазвала је жестоке осуде
водећих хрватских странака у БиХ – Хрватске демократске заједнице и Хрватске
демократске заједнице 1990. Говорећи о захтевима Хрвата у БиХ да добију свој ентитет
или федералну јединицу, Месић је јучерашњем сарајевском „Дневном авазу” рекао: „То
би било уништење хрватског народа у БиХ... Тиме би Хрвати били сведени на мали
простор, с којег би се брзо разбежали на све стране света”.

  

Портпарол Хрватске демократске заједнице 1990 Весо Вегар је за наш лист рекао да
„Месићева изјава не иде у прилог Хрватима у БиХ”. „Не знам на основу чега је
председник Хрватске рекао да би хрватска федерална јединица довела до 'уништења
хрватског народа у БиХ'. Сва истраживања говоре да је огромна већина Хрвата у БиХ за
формирање хрватског ентитета или федералне јединице јер нам само она може
обезбедити потпуну равноправност са друга два народа – Србима и Бошњацима – и
осигурати нам опстанак и напредак у БиХ. Да Месић није у праву говори и податак да се
од рата до данас са подручја Ливна и Томиславграда иселило око осам хиљада Хрвата.
Они су отишли због тога што су схватили да у оваквом, двоентитетском уређењу БиХ,
немају перспективу”, казао је Вегар.

  

Делегат Хрватске демократске заједнице БиХ у Дому народа Парламентарне скупштине
БиХ Иво Миро Јовић је огорчен Месићевом изјавом. „Као председник Хрватске у два
мандата, Месић ништа није урадио да се побољша положај Хрвата у БиХ. Напротив,
својом политиком је допринео да се наш положај погорша. Једна од битних одредби
Вашингтонског споразума, којим је формирана Федерација БиХ, јесте њено право на
специјалне везе са Хрватском, али је она, захваљујући Месићевој политици, остала
'мртво слово на папиру'. Тиме је председник Хрватске допринео маргинализовању
хрватског народа не само у Федерацији БиХ него и у целој земљи”, истакао је Јовић.

  

„Према мојим подацима, у току два Месићева мандата на челу Хрватске, из БиХ се
иселило око стотину хиљада Хрвата. Они су отишли јер су се осећали обесправљено и
угрожено. Томе је, поред осталог, допринела и политика коју је Месић водио као
председник Хрватске. По мом суду, Месић се залаже за нашу неравноправност у БиХ, а
она, сасвим је јасно, води у нестанак хрватског народа у БиХ”, подвукао је Иво Миро
Јовић.

  

Изјаву Стјепана Месића за наш лист је прокоментарисао и лидер Партије демократског
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прогреса Младен Иванић. „Месићу, очигледно, није стало до хрватског народа у БиХ. За
мене то и није изненађење, јер он наставља праксу својих претходника који су политику
Хрватске у доброј мери градили на рачун Хрвата у БиХ. Један од израза такве политике
је и Вашингтонски споразум, којим су Хрвати у БиХ уведени у Федерацију БиХ са
Бошњацима. Најважнија одредба овог споразума – право на конфедерацију Федерације
БиХ и Хрватске – није остварена и данас је нико и не спомиње”, истакао је Иванић.
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