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 Високи представник у Босни и Херцеговини Кристијан Шмит говорио је за локални
немачки медиј Обернзенн о актуелној позицији коју обавља, али и о политичкој и
сигурносној ситуацији у Босни и Херцеговини.

  

Обернзенн се бавио функцијом коју Шмит тренутно обавља у БиХ и могућностима које му
та функција пружа. Међутим, немачки лист наводи да иако Шмит има овлашћења које се
пружају и до тога да може сменити одређене политичаре, ситуација је знатно
компликованија.

  

„Ситуација се у последње време променила јер поједини политичари намерно крше
Устав, провоцирају и њихова агресивна реторика продубљује ионако компликован
правни систем. Међутим, то не значи да се ситуација не може довести под контролу“,
рекао је Шмит.

  

Након тога, лист се осврнуо и на активности Милорада Додика који је најавио
повлачење Републике Српске из централног пореског система, државног правосуђа и
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Оружаних снага БиХ, преноси Клиx.ба.

  

"Да ли ће Шмит ићи до екстрема и сменити Додика? Не искључује ништа", наводи се.

  

"Када је у питању мир у овој земљи, то има непосредан утицај на суседне земље. Онда
морате искористити све могућности и по потреби отворити фиоку", рекао је Шмит.

  

Након тога, новинари су се осврнули и на седницу Савета безбедности УН-а на којој
Шмит није присуствовао, али је његов извештај прочитан. На питање зашто је Русија
тражила забрану обраћања, високи представник истиче како су ствари компликоване.

  

"Све је веома компликовано", рекао је Шмит раније у смислу српско-руских веза и
последица по политичку ситуацију у региону.

  

Такође, Шмит је током интервјуа направио и паралелу између посла високог
представника у БиХ и министра пољопривреде који је обављао током политичке
каријере у Немачкој.

  

"С обзиром да се ради у будућности земље, овде је реч о много већој ствари. Овде није
реч о областима као што је прехрана, пољопривреда и околина, већ питања помирења и
раскида са ратном прошлошћу.

  

На крају интервјуа, осврнули су се и на закон који се односи на забрану негирања
геноцида и ратних злочина који је донео бивши високи представник у БиХ Валентин
Инцко. Новинари истичу како је закон унео пометњу у један део земље, али Шмит је
изразио жељу да Парламент БиХ донесе домаћи закон који би заменио "Инцков закон".

  

"Парламент БиХ требао би донети свој закон који поштује европске и међународне
стандарде. Ако то успе, Инцков закон се може поништити", рекао је Шмит.
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На питање да ли види опасност од рата у БиХ у овом тренутку, Шмит наглашава.

  

"Тренутна ситуација је опасна и деликатна, али не видим опасност од рата као 1992.
године. Међутим, слажем се да ЕУ и НАТО морају послати охрабрујући сигнал и пружити
пажњу и своје присуство у овом делу регије. Циљ увек мора остати исти - да се младим и
добро образованим људима понуди професионална и приватна перспектива у властитој
земљи. Владавина права је такође важан аспект, али промене на политичкој сцени
морају доћи од становника", закључио је Шмит.

  

(Нова.рс)
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