
Шукри Имери: Због приче о разграничењу, Албанце из Прешева и Бујановца не интересују избори за националне савете мањина – није проглашена ниједна листа
четвртак, 13 септембар 2018 17:08

Ни једна албанска политичка партија из Прешева и Бујановца, после покретања питања
разграничења није ни почела припреме за изборе за Национални савет Албанаца (НСА),
а нема интересовања ни грађана јер нема ни уписа у посебни бирачки списак, изјавио је
председник Националног савета Албанаца Шукри Имери.

  

Имери је агенцији Бета рекао да за сада "ни из једне политичке партије нема ни једне
информације о изборима за националне савете јер нико није направио ни један корак
нити има било каквог интересовања".

  

  

"Чим су почели финални преговори између Београда и Приштине и чим је стигла тема о
разграничењу ми у прешевској долини стојимо као у магли и чекамо шта ће убудуће да се
догоди. За сада није проглашена ниједна листа за изборе за Национални савет
Албанаца (који су расписани за 4. новембар), нити имамо информацију да ти избори
уопште неког интересују", казао је Имери.
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Он је рекао и да он као председник савета, иако је раније било најављивано, није
потписао заједничку жалбу Уставном суду коју је на два закона о националним
мањинама поднело Бошњачко национално веће (БНВ), али да је "жалба заједничка због
документа о сарадњи које су Национални савет Албанаца и БНВ потписали у априлу у
Бујановцу".

  

"Национални савет Албанаца и Бошњачко национално веће су у априлу потписали
документ о сарадњи, као и о подношењу заједничке жалбе Уставном суду у вези измена
и допуна два закона о националним мањинама. Жалбу коју је поднело Бошњачко
национално веће нисам потписао, али с обзиром на раније потписан споразум са њима
исто је као и да сам је потписао, и НСА стоји иза тога", рекао је Имери.

  

Према његовим речима, жалба Уставном суду се односи на процену да два нова закона
о националним мањинама која су усвојена у јуну смањују права националних мањина,
због чега су неуставни, с обзиром на то да Устав Србије прописује да се права
националних мањина могу само повећавати, а да се не смеју смањивати.

  

Избори за Националне савете националних мањина расписани су за 4. новембар.

  

(Бета)
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