
БиХ прихватила повратак 24 држављана из кампова "Исламске државе"
понедељак, 02 децембар 2019 20:55

 Председништво Босне и Херцеговине је донело одлуку о прихватању 24 држављанина
ове земље, који су протеклих година боравили на подручју под контролом Исламске
државе (ИСИЛ).

  

  Чланови Председништва БиХ су 29. новембра једногласно усвојили закључак о
повратку бх. држављана из кампова и Сирији и Ираку.   

У закључцима се наводи потреба реинтеграције групе од 24 особе, жена и малолетне
деце који су држављани БиХ.

  

Председништво БиХ, стоји у закључку, позвало је Министарства спољних послова,
безбедности, цивилних послова БиХ, као и све друге надлежне државне агенције и
институције да, у складу са позитивном законодавством и међународним уговорима, које
је БиХ потписала, предузму потребне мере и радње како би се обезбедила заштита
права држављана БиХ који бораве у Сирији и Ираку.

  

Председништво је позвало надлежне институције да о предузетим мерама и радњама
редовно извештавају ову институцију.

  

Сарајевски портал Клиx објавио је да ће до до краја седмице у БиХ бити депортована
деца и жене који су боравили на територији под контролом ИСИЛ-а у Сирији и Ираку.
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Позивајући се на изворе из обавештајних структура, овај портал је навео да ће у БиХ
стићи 16 деце и осам жена.

  

Реч је о деци и женама који су држављани БиХ, а који су са одраслим мушким члановима
породице претходних година отпутовали у Сирију и придружили се терористичкој
организацији ИСИЛ.

  

У овој групи ће, како се наводи, бити депортована само деца и жене заробљени након
пада ИСИЛ-а у Сирији.

  

За сада се не зна шта ће бити с мушкарцима који су се из БиХ придружили ИСИЛ-у, јер
њихова депортација за сада није планирана, наводи Клиx.

  

Првобитно је, пре скоро два месеца, била планирана акција депортације девет
мушкараца са Интерполове потернице, али је та акција обустављена обзиром на то да је
Турска започела војну акцију на северу Сирије.

  

У Сирију је из БиХ у посљедњих седам година отпутовало најмање 200 мушкараца који
су се придружили ИСИЛ-у и скоро исто толико жена и деце.

  

(Бета)
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