
Жељко Комшић: ХДЗ БиХ се сврстао на страну оних који су починили геноцид у Сребреници
уторак, 30 новембар 2021 13:50

 Председавајући Председништва БиХ и лидер Демократске фронте Жељко Комшић,
представник хрватског народа, изјавио је данас, да чисто сумња да ће, како је рекао,
доћи до договора о Изборном закону БиХ у постојећим околностима, као и да се ХДЗ
БиХ сврстао на страну оних који су, како тврди, починили "геноцид у Сребреници".

  

Комшић је то рекао за сарајевске медије после разговора са специјалним изаслаником
САД за изборну реформу у БиХ Метју Палмером.

  

Палмер и представница ЕУ Ангелина Ајхорц започели су у Сарајеву други круг
разговора са политичким лидерима БиХ о изменама Изборног закона, а Комшић каже да
су причали о свему, али да Палмер није донео никакав папир, решење иако се, каже,
може из разговора закључити о чему је реч.

  

„Ради се о брисању етничке одреднице код избора чланова Председништва, исто тако
државни дом народа је предмет расправе, како би се том дому омогућио приступ и
онима који нису Бошњаци, Срби или Хрвати“, казао је Комшић.
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Додао је и да се у разговору са њим представници САД и ЕУ не дотичу прича о
организацији изборних јединица, што је , каже, изигравање било каквих реформи.

  

„Ми бисмо тако само противницима ове земље дали политичку и правну основу за даљу
поделу“, казао је Комшић.

  

„Ми знамо политику ХДЗ-а, њихову идентичну позицију са СНСД-ом, ово је само јавни
доказ. Ово је доказ колико ниско политика у БиХ може пасти, да се на таквим стварима
сложе“, додао је.

  

За наметнути тзв. „Инцков закон“ о забрани и санкционисању негирања Сребренице,
Комшић понавља да је реч о цивилизацијској норми.

  

„Бити против тога значи сврстати се на страну оних против којих говори тај закон. ХДЗ
се тако сврстао на страну оних који су починили геноцид. На жалост или на срећу ХДЗ је
јуче оголио своју политику те је свима сада јасно“, рекао је Комшић.

  

У случају „Зорнић“ Европски суд за људска права је по тужби Азре Зорнић 2014. године
утврдио да је она дискриминисана у изборном процесу, јер се изјашњава као грађанка
БиХ, а не као припадница једног од три конститутивна народа (Бошњаци, Срби, Хрвати).

  

Комшић је рекао и да сумња да ће се постићи договор и о изменама Изборног закона у
постојећим политичким околностима.

  

„Преда мном се не дотичу приче о организацији изборних јединица, што је изигравање
било каквих реформи. Ми бисмо тако само противницима ове земље дали политичку и
правну основу за даљњу поделу“, казао је он.
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Коментаришући то што су делегати ХДЗ БиХ јуче у Дому народа БиХ гласали за
поништење закона о забрани негирања геноцида, Комшић је навео да је позиција те
странке идентична позицији Савеза независних социјалдемократа (СНСД) из Републике
Српске.

  

„То је доказ колико ниско политика у БиХ може пасти, да се на таквим стварима сложе.
Инцков закон није уперен ни против кога, то је цивилизацијска норма“, оценио је Комшић.

  

Према његовим речима, бити против тог закона значи сврстати се на страну оних против
којих говори тај закон.

  

„ХДЗ БиХ се тако сврстао на страну оних који су починили геноцид. На жалост или на
срећу, ХДЗ је јуче оголио своју политику“, закључио је Комшић.

  

(Нова.рс)
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