
16

СЛОВО

Пише: 
Гордана ЛАКОВИЋ

За часопис СЛОВО говори њего-
ва екселенција Марко Мили-
сав, амбасадор Босне и Херце-

говине у Канади.
n У интервјуу за часопис СЛО-

ВО, објављеном у децембарс-
ком броју 2019. године, рекли 
сте да ће ,,фокус у Вашем дело-
вању бити на економској дипло-
матији и покушају да поправи-
мо ниво економских улагања у 
форми директних инвестиција 
и ниво трговинске размене, што 
ће, верујем, имати највише бе-
нефите за грађане обе земље”. 
Да ли сте задовољни постигну-
тим резултатима, с обзиром на 
чињеницу да је у целом свету, 
па тако и у Канади, 2020. годи-
на протекла у борби са панде-
мијом коронавируса?

- Економска дипломатија свака-
ко јесте и биће и фокусу мог дјело-
вања у Канади и до сада се можемо 
похвалити одређеним напретком у 
овој области. Пандемија је свакако 
изузетно негативно утицала на ове 
процесе али трудимо се да нас ове 

неповољне околности не паралишу 
и да урадимо највише што је могуће 
у датим условима. Организовали 
смо више презентација и састанака 
на којима смо представљали еко-
номске и инвестиционе потенцијале 
наше земље пословној заједници у 
Канади, нарочито у областима енер-
гетике и рударства гдје је Канада је-
дан од лидера у свијету. Ове године 
било је планирано и учешће наших 
представника на сајму рударства у 
Торонту који је највећа свјетска смо-
тра овог типа и изузетна прилика 
за повезивање на овом привредном 
пољу али због ограничења узроко-
ваних пандемијом то на нашу вели-
ку жалост неће бити могуће. Посре-
довали смо и у повезивању наших 
предузећа са канадским компанија-
ма и захваљијући томе склопљени 
су одређени аранжмани од којих ће, 
вјерујем, имати бенефите грађани 
обје државе. Дакле постоје помаци 
али, постоји још много простора за 
побољшање. Хтио бих да искорис-
тим прилику да наше привреднике 
и пословне људе из Канаде, за које 
знам да су ваши читаоци, позовем 
да искористе услуге Амбасаде и моје 
лично, да нам се обрате, како би 
им помогли у посредовању и олак-
шавању пословања и реализацији 
евентуалних бизнис идеја у зави-
чају. Више пута сам рекао, а сада ћу 

поновити, наша врата су отворена 
за све наше људе и њихове потребе.
n Кад је амбасадорски посао у 

питању Ви сте у специфичном 
положају у односу на колеге из 
других земаља, јер представља-
те земљу у којој су деценијама 
после рата и даље присутне 
тензије и на унутрашњем и на 
међународном плану између 
представника три народа који 
живе у БиХ: Бошњака, Хрвата и 
Срба. Да ли сте Ви као амбаса-
дор успели, бар овде у Канади, 
да помирите те супротности?

- Наше супротносни није могуће 
помирити све док не прихватимо 
начела међусобног поштовања, 
уважавања и отворене искрене 
комуникације. То, на жалост, још 
увијек није могуће у великом броју 
случајева и један број појединаца и 
организација полази од екстремис-
тичких и искључивих становишта 
која не дозвољавају било какав 
цивилизован и аргументован раз-
говор. Са друге стране свакако да 
постоје примјери добре праксе како 
у самој Босни и Херцеговини тако и 
овдје у Канади, гдје се препознају 
заједнички интереси и циљеви и 
гдје се може и треба заједно насту-
пати и дјеловати. Моје становиште 
је непромијењено и даље сам спре-
ман, што је уосталом и мој задатак, 

ИНТЕРВЈУ

Кичинер, 28. фебруар 2021.
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ПОМИРИЋЕМО 

НАШЕ
СУПРОТНОСТИ
- Хтио бих да искористим прилику да наше привред-
нике и пословне људе из Канаде, за које знам да су 
читаоци часописа СЛОВО, позовем да искористе ус-
луге Амбасаде и моје лично, да нам се обрате, како 
би им помогли у посредовању и олакшавању посло-
вања и реализацији евентуалних бизнис идеја у за-
вичају, каже амбасадор Марко Милисав
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Кичинер, 28. фебруар 2021.

Најлепши догађај у 2020. за амбасадора 
Марка Милисава  је рођење кђерке Емилије

да заступам интересе сва три кон-
ститутивна народа али се одлуке 
морају доносити консензусом, без 
наметања воље било каог народа 
или међународних фактора, и што 
прије то схватимо и прихватимо 
биће нам свима боље, без обзира на 
националну и етничку припадност.
n Учествовали сте и у бројним 

активностима српске заједнице 
у Канади. Да ли сте у том смис-
лу имали проблема са хрват-
ском, односно бошњачком 
заједницом у овој земљи?

- Хвала вам на овом питању 
будући да се надовезује на 
претходно и даје ми прилику 
да детаљније објасним свој 
став. Ја сам Србин. Србин из 
Републике Српске и поносан 
сам на ту чињеницу. Осјећам 
се дијелом српске заједнице 
у Канади и част ми је и задо-
вољство што сам прихваћен од 
стране наших људи овдје, те ћу 
се увијек радо одазвати сваком 
позиву да учествујем и подр-
жим активности наше дијаспо-
ре у Канади. Моја национална 
припадност не подразумијева 
априори негативна осјећања 
и нарочито не дјеловање пре-
ма друга два конститутивна 
народа Босне и Херцеговине. 
Штавише имам одлично ко-
муникацију и сарадњу са ве-
ликим бројем појединаца и 
организација које окупљају 
припаднике хрватског и бошњачког 
народа као и остале грађане БиХ. 
Једини проблем представљају ста-
вови екстремистичких појединаца 
и организација које инсистирају 
на једонстраности и искључивости. 
У том контексту се јесам суочио са 
проблемима и изазовима који нису 

уобичајени у амбасадорском зани-
мању, од потписивања петиција за 
моју смјену до увреда и пријетњи 
мени и мојој породици. Прихва-
тајући се посла амбасадора био сам 
свјестан тих изазова и то ме свакако 
неће спријечити да наставим свој 
ангажман на начин као и до сада, а 
водећи се максимом -  Воли своје не 
пожели туђе. 
n На почетку свог мандата у 

улози амбасадора БиХ у Канади 

обећали сте да ћете радити на 
усклађивању пензионих права 
између две земље за грађане 
Канаде пореклом из БиХ?

- То је област у којој упркос свим 
напорима не могу рећи да сам за-
довољан постојећом динамиком. 
У питању је свакако комплексна 

проблематика која произилази из 
некомпатибилности англо-саксон-
ских и континенталних правних 
норми које уређују ова питања што 
је додатно отежано услијед саме ус-
тавне структуре одлучивања Босне 
и Херцеговине али и Канаде. Прего-
вори о овом питању воде се директ-
но између институција федералне 
Владе Канаде са једне стране и ин-
ституција БиХ, односно Републике 
Српске и Федерације БиХ са друге 

стране док Амбасада примарно 
има посредничку улогу. Свака-
ко да ово питање остаје важан 
приоритет, управо због значаја 
за нашу дијаспору у Канади и 
вјерујем да ћемо ускоро напра-
вити одређене помаке на овом 
пољу.
n Година 2020. била је го-

дина борбе сваког поједин-
ца на планети Земљи про-
тив коронавируса. Да ли 
ћете протеклу годину пам-
тити и по нечем што вам се 
лепо догодило?

- Претходна година била је 
заиста тешка и пуна изазова. 
Сви аспекти живота су дове-
дени у питање и нема човјека 
на планети који није искусио 
негативне посљедице панде-
мије. Ова 2020. је година коју 
вјероватно многи желе да што 
прије забораве. Ни ја не бих 
био изузетак да у тој години ни-
сам доживио најљепшу ствар и 

највећи успјех у животу. Наиме у 
априлу, почетком пандемије, супру-
га и ја смо по први пут постали ро-
дитељи једне дјевојчице – Емилије 
и ја ћу свакако 2020. годину памти-
ти по том најљепшем догађају. 

У сваком злу има и нешто добро. 
Једина позитивна ствар коју је до-
нио овај вирус јесте да нас је примо-
рао да више времена проводимо са 
својим најмилијима, са породицом 
што смо, нажалост ,можда и занема-
ривали фокусирајући се на карије-
ре, зараду и пословне успјехе. То је 
неоспорно важно али породица је 
стуб друштва и овај тежак период 
нас је подсјетио колико је значајна 
подршка породице и вријеме које 
проводимо заједно. Зато вјерујем 
да ћемо из овог зла изаћи као 
бољи људи фокусиранији на праве 
вриједности које смо помало забо-
равили, каже на крају разговора за 
СЛОВО Марко Милисав, амбаса-
дор Босне и Херцеговине у Канади. 

СЛОВО

СЛОВО ИМА И ИНФОРМАТИВНУ  И ЕДУКАТИВНУ МИСИЈУ
n Какво је Ваше мишљење о часопису СЛОВО?
- Часопис „Слово“ по мом мишљењу има изузетну важност за нашу заједницу, не 
само у Канади, него уопште. Ово говорим не само због чињенице да је „Слово“ један 
од ријетких ћириличних гласила у Канади и Сјеверној Америци него највише због 
природе вашег часописа која се потпуно разликује од савременог начина инфор-
мисања. У данашњем свијету навикли смо да се информишемо путем интернет 
портала и апликација, брзе вијести и информације без значајне анализе и дубине. 
Такав је тепмо живота и то је разумљиво. Са друге стране „Слово“ има не само ду-
бину него, усудио бих се рећи и душу и то је једини магазин гдје можемо прочитати 
аутентичне и различите ставове великог броја различитих људи, различитих тема 
и гдје сваки читалац може пронаћи нешто за себе. Потребно нам је „Слово“ да га 
чувамо и јачамо и када год сам у прилици промовишем ваш часопис из дубоког 
увјерења да имате не само информативну него и важну едукативну мисију и корис-
тим прилику да вам пожелим још више успјеха и још много квалитетног садржаја. 
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