
Блиц: Муфтија Зукорлић тражи аутономију за Санџак 
петак, 10 септембар 2010 10:18

Главни муфтија Исламске заједнице у Србији Муамер Зукорлић оценио је да ће
аутономија Санџака бити „неминован друштвени процес“, пишу „Вијести“.

  

Због стабилности Србије и Црне Горе о томе би требало „на време водити дијалог“,
додао је Зукорлић. Зукорлић је за „Вијести“ захтеве за аутономију Санџака објаснио
потребом Бошњака на том простору да имају „додатне механизме заштите“ који би
„прекомпоновали статус Бошњака на Балкану“, уз учешће држава на чијем простору
живе, ЕУ и међународне заједнице. Главни муфтија Исламске заједнице у Србији сматра
да би „морало доћи до историјског дијалога“, чија би „кључна осовина били Бошњаци и
Срби“. Зукорлић је рекао да се са Црногорцима „може лакше“ разговарати, јер је „мање
фактора који оптерећују односе“. Зукорлић је оценио да је за Санџак „најпримеренији
модел аутономије Јужног Тирола, јер постоји прекогранична, односно двојна аутономија,
а није угрожен идентитет ни Италије, ни Аустрије“. „Санџак је подељен на две државе и
концепт прекограничне аутономије је нешто што би требало бити платформа за
преговоре. Свакако треба узети све специфичности - и санџачке и српске и црногорске“,
казао је Зукорлић. Главни муфтија Исламске заједнице у Србији оценио је и да „нико од
људи који заступају потребу да се Санџаку да посебан статус не заступа радикалне
мере нити насиље“, али и упозорио да се „може очекивати било шта, једино ако неком
падне на памет да чизмом и пендреком ућутка оне који говоре о аутономији“.

  

Лидер Либерално демократске партије Чедомир Јовановић изјавио је у Новом Пазару да
Санџаку нису потребни „плави шлемови“, али да треба уважавати сваку иницијативу и
добру идеју, а не злоупотребљавати је. Јовановић је на конференцији за новинаре у
седишту Општинског одбора ЛДП-а рекао да „Србији нису потребни експерименти те
врсте, као и да нико осим нас не може ефикасно да реши проблеме које овде имамо“. Он
је позив муфтије Муамера Зукорлића да ЕУ упути међународне посматраче у Санџак
упоредио са недавним довођењем у Нови Пазар турског премијера Таипа Реџепа
Ердогана, кога су, како је рекао, довели министри Сулејман Угљанин и Расим Љајић не
би ли том посетом „прикрили сопствене слабости“.

  

Јовановић је затражио враћање легалитета и легитимитета Бошњачком националном
већу и обезбеђивање нормалног функционисања тог тела, које одражава изборну вољу
грађана Санџака. Јовановић се нада да ће већ наредне недеље, након Бајрама, доћи до
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дијалога оних који могу да утичу на решавање свих овдашњих проблема.

  

„Ако је то председник (Борис Тадић), онда је то Тадић, ако је муфтија, онда је то
муфтија“, казао је он.

  

(Блиц)
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