Конференција за медије након сједнице Управног одбора
Савјета за провођење мира

Високи представник Валентин Инцко
Добар дан и добродошли, даме и господо.
Овог пута нас нисте морали чекати и драго ми је што је тако. Као и увијек, копије Коминикеа ће бити
доступне и можете их узети када се прес конференција заврши.
Као што је обичај, мој замјеник и ја ћемо вас информисати о сједници политичких директора Управног
одбора PIC-а која је завршена прије неколико сати.
Задовољство ми је рећи да је о тексту Коминикеа постигнут висок ниво консензуса иако је, нажалост, Руска
Федерација додала фусноту за један од параграфа, са којим се нису могли сложити.
Нећете бити изненађени ако вам кажем да је у протекла два дана било пуно тема за разговор, јер се у
шест мјесеци од нашег посљедњег састанка у јуну догодило много тога. Истакао бих неколико питања која
су у протекла два дана била тема разговора.
На самом почетку, први параграф Коминикеа сасвим јасно и недвосмислено говори о неупитном
опредјељењу PIC-а за територијални интегритет и суверенитет земље, као и пуној подршци мандату
високог представника. Такође, све стране се подсјећају на обавезу да поштују Мировни споразум, те се
понавља да међународна заједница задржава потребне инструменте за осигурање поштoвања споразума.
Имајући у виду скорашња дешавања, један закључак је био очигледан за већину делегација: у БиХ још
увијек постоје двије политичке стварности, позитивна и негативна.
С једне стране, земља је направила неке изузетно позитивне кораке на путу ка интеграцији у ЕУ, што је и
PIC констатовао. Истовремено, PIC је позвао вођство у БиХ да убрза провођење Реформске агенде.
С друге стране, функционалност и стабилност земље и даље се суочавају са значајним изазовима, што
укључује и оспоравања Дејтонског споразума, и Управни одбор PIC-а и даље је забринут у вези са тим
изазовима.
Наравно, у том контексту, разговарало се о референдуму који је 25. септембра проведен у РС. Огромна
већина чланова видјела је одржавање референдума противно одлукама Уставног суда, првенствено као
питање владавине права. И били су изузетно забринути због идеје да неки органи тврде да се одлуке суда
могу одбацити или промијенити политичким одлукама.
PIC је примио к знању да је Уставни суд БиХ поништио резултате референдума и позвао на пуно поштовање
одлуке Уставног суда БиХ о Закону о празницима РС.
Мишљење Управног одбора је да сви бх. лидери морају допринијети политичкој стабилности – тако што ће
избјегавати оспоравање Дејтона и рјешавати неслагања путем дијалога.
Друго питање о коме се разговарало били су октобарски избори. У том контексту, чињеница да избори нису
одржани у Мостару схваћена је као темељни неуспјех одговорних странака да испуне демократске
стандарде и осигурају грађанима Мостара основно право да гласају.
Управни одбор PIC-а је изразио жаљење због неуспјеха политичких странака, прије свега ХДЗ-а и СДА, да
постигну договор о Мостару. На састанку са Предсједништвом добили смо одређена увјеравања чланова
Предсједништва Човића и Изетбеговића да би питање Мостара могло ускоро бити ријешено и очекујемо од
њих да испуне то обећање.

Што се тиче Стоца, Управни одбор PIC-а има јединствен став да Централна изборна комисија треба
донијети одлуку о поновном одржавању избора у Стоцу без даљег одлагања. Ја бих овдје такође додао и
да се одлука Суда БиХ о Стоцу треба испоштовати. Од императивног је значаја да ситуација у Стоцу остане
мирна.
Исто тако, изабрани представници у оним општинама и градовима широм БиХ у којима још нису формирани
органи власти треба да то учине што прије. Сви општински органи треба да раде на добробит свих грађана
без обзира на њихову етничку или вјерску припадност.
Још једно питање о којем се разговарало са Предсједништвом и које је споменуто у Коминикеу је дуготрајна
блокада рада федералног парламента због спорова око извјесних законодавних приједлога.
Још једном морам рећи да смо охрабрени увјеравањима предсједника Човића да ће ти проблеми бити
ријешени брзо и ми очекујемо да странке коалиције у Федерацији и испуне то обећање и дају се на посао
рјешавања многих приоритета и проблема са којима су грађани суочени.
Прије него дам ријеч мом замјенику Брусу Бертону, дозволите ми да вам скренем пажњу на још једно
питање које је истакнуто на нашој сједници: помирење.
Ми смо чврсто увјерени да сви политички, друштвени и вјерски лидери у БиХ треба да унапређују
међусобно разумијевање и толеранцију.
Они се требају суздржавати од провођења негативне политике и политике подјеле, као и радњи и
реторике који иду у том правцу, те историјског ревизионизма и провокативне употребе симбола, што може
имати ефекат радикализације појединаца и заједница.
А сада ће вас Брус информисати о остатку дискусије из протекла два дана.
Први замјеник високог представника Брус Бертон
Хвала, високи представниче,
Можда се сјећате да је на јунској сесији PIC-а неколико делегација нагласило свеобухватну корупцију у
Босни и Херцеговини, која спрјечава друштвени, економски и политички развој ове земље.
Према томе, током наших расправа ми смо одлучили да позовемо неколико невладиних организација да
презентују своје погледе на ситуацију у БиХ, укључујући и проблем корупције.
Оне су у својим презентацијама обухватиле политичку и економску ситуацију, укључујући и проблем
корупције у овој земљи. Њихове презентације су дале реалну процјену стања, између осталог и стање са
свеобухватном корупцијом у овој земљи. Чули смо како се усвајају закони и како се формирају институције
да би се приказало да се проблем рјешава, а у ствари, велики дио озбиљног посла у борби против
корупције остаје неизвршен. То је очигледно пропуст домаћих органа.
Било је важно да PIC чује искрену процјену проблема који постоје у БиХ, али било би чак и важније да
њихов глас чују политички и институционални лидери у БиХ, који су права адреса за рјешавања оваквих
проблема.
Стабилна политичка ситуација, владавина права и спремност на реформе су кључни за економски
просперитет сваке земље.
Босни и Херцеговини је потребна политичка класа, која би била истински привржена овим циљевима. Њој
су потребни политичари који су спремни ставити у страну сопствене интересе у корист и за добробит
грађана БиХ.
Европска унија је дала све од себе да пружи руку Босни и Херцеговини, и одлука Уније да ову земљу
преведе у нову фазу уручивањем упитника ЕУ касније у току седмице добродошла је и позитивна вијест.
Сада је на изабраним лидерима у овој земљи да предузму наредни корак. Да би то успјешно учинили, они
ће се требати фокусирати на функционалност политичког система и суздржати се од реторике подјеле

која само може ову земљу вући унатраг.
Како је рекао високи представник, примјерци овог Коминикеа ће вам бити стављени на располагање, а
сада бисмо радо одговорили на ваша питања.

