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НОВИ ПАЗАР - Исламска заједница у Србији којом руководи главни муфтија Муамер
Зукорлић упутиће позив највишим представницима власти да се тој верској заједници
врати "узурпирано право на исламску веронауку", у складу са Уставом и Законом о
црквама и верским заједницама, најављено је данас из мешихата у Новом Пазару.

  

Како је саопштено из Мешихата, то је договорено на састанку главног муфтије са
координаторима исламске веронауке у школама и руководством Удружења
вероучитеља.

  

На састанку је разматрано питање, како је саопштено, реализације законом гарантоване
исламске веронауке у школама "у сенци угрожавања овог права муслимана од
Министарства вера и дијаспоре и Министарства просвете и науке".

  

Учесници састанка су, наводи се, усвојили програм мера "заштите од неправде коју
власт чини према полазницима, њиховим родитељима и вероучитељима исламске
веронауке, сматрајући да дискриминаторско понашање режима према Исламској
заједници и муслиманима може изазвати озбиљну дестабилизацију овог простора".

  

У Србији постоје две управљачке структуре исламске заједнице које се међусобно не
признају - Зукорлићева структура и Исламска заједница Србије на чијем је челу реис ул
улема Адем Зилкић који је члан владине Комисије за веронауку.

  

Зукорлић и његови следбеници су, због неслагања о начину увођења вероучитеља у
школе, протестовали у више наврата у Новом Пазару, а најављивали су протест испред
зграде Владе Србије у Београду, али су, ипак, од тога одустали.
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Према ранијим информацијама из надлежног министарства, веоручитељи ислама су
бирани према стручности и на списку у школама Србије су у већем броју, 61 одсто, оних
који подржавају Зукорлићеву опцију, док је и 31 одсто вероучтеља који су лојални
Зилкићу.

  

Зукорлић је, међутим, у више наврата позивао на бојкот веронауке у санџачким школама
због, како је рекао, дискриминације којој су изложени вероучитељи од појединих
директора школа и чиновника министарстава вера и просвете.

  

Зукорлићев позив на бојкот, Зилкић је назвао "позивом очајника".

  

(Танјуг)
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