
Адем Зилкић: Зукорлићев позив на бојкот веронауке је потез очајника
субота, 11 септембар 2010 14:16

Реис ул улема Исламске заједнице Србије и члан владине Комисије за веронауку
критиковао је позив главног муфтије Исламксе заједнице у Србији Муамера Зукорлића
на бојкот веронауке и позвао родитеље и децу да не подлежу „утицају и притисцима
очајника”.

  

Зилкић сматра да је Зукорлићев позив на бојкот исламске веронуке „очајнички потез”
којим он жели да прикрије немоћ и да изазивање конфликтне ситуације у континуитету
он има само један циљ - скретање медијске и сваке друге пажње на себе.

  

„Убеђен сам да његов позив неће утицати на даље одвијање наставе јер се ради о
вероучитељима који су и претходни година изводили наставу исламске веронауке у
школама у Србији”, рекао је реис ул улема Танјугу.

  

Зилкић је позвао родитеље и ученике да не подлежу утицају и „притисцима очајника”,
јер би они у том случају могли бити и једини губитници.

  

Зукорлић је синоћ у Пријепољу, на свечаности поводом муслиманског празника
Рамазанског бајрама, позвао родитеље и децу на бојкот веронауке коју спроводе, како
тврди, вероучитељи који немају ни минимум потребног знања.

  

Инсистирајући на томе да власти у Србији спроведе дискриминацију над вероучитлејима
који подржавају управљачку структуру исламске заједнице на чијем је он челу, Зукорлић
је поручио да је реч о „перфидном сценарију режима у Србији и да одговор на то мора
бити једногласан - не фалсификату, не неквалификованим вероучитељима”.

  

„Образовање не значи едуковати дете по оним информацијама које долазе из Београда.

 1 / 2



Адем Зилкић: Зукорлићев позив на бојкот веронауке је потез очајника
субота, 11 септембар 2010 14:16

То значи дати детету праву слику, праве информације и превасходно га научити да буде
човек”, поручио је муфтија Зукорлић.

  

У Србији постоје две управљачке структуре исламске заједнице које се међусобно не
признају.

  

Зукорлић и његови следбеници протестовали су прво због избора реис ул улем Зилкића
у владину Комисију за веронауку, а у два маха су, тим поводом, најављивали протест
испед Владе Србије у Београду, али су од тога одутали.

  

Према ранијим информацијама, веоручитлеји ислама су бирани према стручности и на
списку у школама Србије су се у већем броју, 61 одсто, оних који подржавају
Зукорлићеву опцију и 31 одсто вероучитеља који су лојални Зилкићу.

  

(Политика)
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