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Стевандић: Не дозволити да они који су затровали односе у Српској пренесу
раздор у Србију
      

Потпредсједник Народне скупштине Републике Српске Ненад Стевандић поручио je
данас да се Српска може очувати само јединством и подршком њеним институцијама и
људима који их воде, те да се не смије дозволити да „било ко, ко је већ затровао односе
у Српској, то тровање и раздор пренесе и у Србију“.

  

  

Стевандић је истакао да је руководство Републике Српске одговорило историској
мисији, очувало територију, сарађује са Србијом и не жели да доведе Српску у потлачен
положај.

  

Он каже да је са угледним личностима, представницима академске и пословне заједнице
у Србији, који воде поријекло из Српске, разговарао данас у Београду о будућности
Републике Српске.

  

„Разговарао сам са свјесним људима који неподијељено подржавају напоре нас који
сматрамо да и даље морамо да одлучујемо о својој судбини, а не да то препустимо
сарајевском политичком естаблишменту и Србима који прихватају да буду лојални њему,
а не руководству Републике Српске“, рекао је Стевандић новинарима.

  

Он је истакао да је много људи из Републике Српске који обављају важне функције у
академској, пословној и друштвеној заједници Србије, заинтересовано за судбину
Српске. 

 Стевандић је рекао да је ту заједницу потребно информисати у директном контакту,
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како би се спријечило да се предстојећи избори у БиХ злоупотријебе, те да би се српској
јавности пласирале информације које би могле довести до нових подјела код Срба.

  

Он је критиковао Савез за промјене да конференцијом за новинаре у Београду покушава
да у Србији окрене дио јавности против актуелног руководства Републике Српске и
„вирус подјела пласирају у Србији“.

  

„Ми Републику Српску нисмо стварали подијељени на четнике, партизане, ове или оне,
него су то били јединствени људи који су поштовали своју војску, предсједника
Републике и Владу и просто је невјероватно да данас има људи који, нити воле своју
Републику, нити свог предсједника, нити своју Владу и извршавају наређења која су
договорена у сарајевској чаршији, дестабилизујући Републику Српску“, рекао је
Стевандић.

  

Он је указао да поједини људи злоупотребљавају изборе и користе их да унесу додатну
енергију у подјеле и раздор.

  

„То је нова опасност за Републику Српску са којом ћемо се суочавати, вјероватно и
послије избора“, упозорио је Стевандић.

  

Он је оцијенио да је предсједник Србије Александар Вучић упутио недавно политички
шамар свим лидерима који су, "бојећи се подршке Србије патриотском блоку у Српској,
оптуживали Србију и Вучића да се мијеша у изборе, па им је рекао да нападају оне који
се стварно мијешају".

  

Стевандић је истакао да руководства Србије и Републике Српске „сјајно сарађују“, да
сва министарства имају близак однос и да у њиховој сарадњи влада радна атмосфера,
чији је резултат отварање болница и градња аутопутева, а не атмосфера свађа и
подјела.

  

„Надамо се да ће јавност у Србији разумјети да не смију да насједну на ово што и данас
покушавају да ураде лидери Савеза за промјене - да пренесу вирус неслоге, сукоба, који
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су потенцијално веома опасни за будућност Републике Српске“, рекао је Стевандић.

  

Научни сарадник Института за политичке студије у Београду Богдана Кољевић поручила
је да је у овом тренутку врло важно национално јединство и консензус.

  

„Живимо у ретком историјском тренутку, који се не сме пропустити, када можемо да
решимо српско национално питање које нисмо могли да решимо ни после Првог ни после
Другог светског рата“, рекла је Кољевићева.

  

Она истиче да је у том свјетлу врло важан консензус не само политички, него и
друштвени, културни, духовни, те јединство народа.

  

„Мислим да то у великој мери имамо данас, а сви који лажно покушавају да зову на
јединство, док истовремено, са друге стране позивају на сукобе и насиље, нису они који
искрено желе јачање и снагу Републике Српске“, рекла је Кољевићева.

  

Она је истакла да су ови избори важни јер долазе у повољном историјском тренутку.

  

"Имамо гарнитуру која може да изнесе ове процесе", нагласила је Кољевићева.
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  Разговору са Стевандићем, који је и предсједник Уједињене Српске, присуствовали су,између осталих, и директор Представништва Републике Српске у Србији МлађенЦицовић и лидер Српског сабора „Заветници“ Стефан Стаменковски.  Састанку су присуствовали бројни угледни људи поријеклом из Републике Српске,представници студентске заједнице, дипломате, интелектуалци, књижевници и угледниљекари и њихове породице.  Извор: Срна
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