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Београд. - Министар у Влади Србије и председник СДА Сулејман Угљанин рекао је
да, иако још нема званичних реакција на његов предлог да бошњачке партије на
следеће парламентарне изборе изађу са јединственом листом, сматра да би се тиме
створили услови за бржи економски развој Санџака.

  

"Позвао сам све бошњачке политичке партије да се уједине на начин како су то урадиле
кључне мађарске партије које данас представљају врло значајан чинилац у републичком
парламенту", објашњава лидер Бошњачке листе за европски Санџак у интервјуу
данашњој Политици.

  

Он истиче да постоје практични разлози да бошњачке партије ближе сарађују, а можда
и направе ширу коалицију. "Капацитет такве коалиције био би много већи, а наравно и
утицај у влади и другим институцијама. На овај начин би се и многе несугласице између
бошњачких политичких опција умањиле, а добили бисмо један нови квалитет у
представљању наших интереса у Београду", каже Угљанин.

  

Добра сарадња са Љајићем

  

Он је рекао да са министром Расимом Љајићем има добру сарадњу не само на
седницама владе, већ и на терену. "Интерес нам је да заједнички радимо у корист свих
наших грађана, да обезбедимо политичку и економску стабилност у циљу реализације
крупних инфраструктурних пројеката и укупног економског развоја. Санџак је
мултиетничка регија и улажем велику енергију да се ускладе интереси и Бошњака и
Срба, то радим и у Санџаку и у Београду", рекао је Љајић.

  

"Бошњачка листа за европски Санџак са своја два посланика била је кључни фактор за
формирање демократске скупштинске већине и проевропске Владе Републике Србије",
истакао је Угљанин и додао да се само активним учешћем у влади Бошњацима у Србији
може омогућити да остварују права гарантована Уставом и законом, као и другим
обавезујућим међународним актима.
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Он је рекао да само учешћем у влади РС могу на најефикаснији начин решити све
нагомилане проблеме Бошњака Санџака и тако отклонити постојеће објективне
препреке за улазак Србије у ЕУ, као што су питања несталих, нерасветљена убиства и
масовне отмице санџачких Бошњака у периоду 1991-1999. године, као и питање
стварања услова за повратак прогнаних Бошњака са подручја Прибоја у истом периоду.

  

За јединствену Исламску заједницу

  

По мишљењу Угљанина постојање две исламске заједнице представља велики проблем,
и његов је став да Исламска заједница треба да буде јединствена.

  

"Јединствена Исламска заједница је интерес свих Бошњака, као и осталих муслимана у
Србији. Ми се трудимо да створимо повољну климу за бошњачко национално јединство,
почев од формирања БНВ у коме ће учествовати све три изборне воље, уз заједнички
наступ свих Бошњака на идућим парламентарним изборима. То је наш циљ који
произлази из тежње свих Бошњака који живе у Србији", рекао је Угљанин у интервју
Политици.

  

(Тањуг)

  

 2 / 2


