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 Бивши високи представник међународне заједнице у БиХ Волфганг Петрич изјавио је да
се у Бриселу припремају нове санкције против Милорада Додика.

  

"Као што се зна, Додик је већ на црној листи САД. Информисан сам из Брисела да
Европска унија озбиљно разматра да Додику забране визу, односно улазак у ЕУ. Не
знам хоће ли се то догодити, али ћемо све видети ускоро", казао је Петрич.

  

Упитан да ли сматра да иза новонастале кризе у БиХ стоји Београд или Москва,
аустријски дипломата је одговорио одречно.

  

"Ово је Додиков пројект. Као члан Председништва БиХ који призива сецесију, он је у
директном сукобу интереса, јер он, као председник, мора да брани државу и њен
интегритет и суверенитет", казао је Петрич.

  

По његовим речима, Додик мора да буде смењен ако настави да делује против БиХ.
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"Истовремено, председник Србије Александар Вучић истакао је неколико пута да се све
ради у складу са законом, а то је супротно Додиковим жељама. С друге стране, (руски
председник) Владимир Путин заинтересован је да ослаби Европску унију на Балкану и
зато потихо подржава Додика. Али, неће ризиковати да уђе у отворени обрачун с
Бриселом и Вашингтоном", оценио је Петрич.

  

Бивши високи представник у БиХ сматра да Додикове изјаве о могућој сецесији и
отцепљењу РС представљају "директан напад и кршење Дејтонског споразума".

  

"Својим потезима и најавама сецесије он, у ствари, напушта све одредбе Дејтонског
споразума, што као последицу има и упитан статус ентитета РС", оценио је Петрич.

  

Додао је да канцеларија високог представника (ОХР) "још има овлашћење и задатак да
наметне да се поштују све одредбе из Дејтона, а самим тиме и Устав".

  

Упитан да ли је дошло време да високи представник у БиХ користи "бонска овлашћења"
против антидејтонског деловања Додика, Петрич је оценио да постоје и друге методе
које би се наметнуле лидеру Савеза независних социјалдемократа (СНСД).

  

"Целокупна међународна заједница мора одмах реаговати. Прошло је неколико година
како је пређена 'црвена линија', али се, нажалост, није реаговало на прави начин", навео
је он.

  

(Бета)
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