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БЕОГРАД - Политички аналитичар и уредник часописа Нова српска политичка мисао
Ђорђе Вукадиновић оценио је данас да су инциденти који су се последњих дана
догодили у Санџаку релативно ситни и изоловани, али да забрињавају, јер би могли бити
окидач за нове сличне догађаје.

  

"Не може се пренебрегнути чињеница да ти инциденти могу да ескалирају и добију шири
значај него што би иначе имали, с обзиром на осетљиву вишенационалну средину у
Санџаку и лошу економску ситуацију у Србији", рекао је Вукадиновић агенцији Бета.

  

Он је додао да је у овом тренутку најважније да се учесници и организатори инцидената
пронађу и казне у складу са законом, али и да се сви актери политичког живота у
Санџаку најозбиљније јавно и лично упозоре да њихове запаљиве изјаве и поступци могу
имати шире несагледиве последице.

  

"Теоретски, то могу да буду ситни испади незадовољне омладине, али с обзиром на
ситуацију која месецима влада у Санџаку, политичку напетост међу бошњачким
лидерима и поготово на неодговорне изјаве Муамера Зукорлића, не могу да се
посматрају само као обест и наивна игра", рекао је Вукадиновић.

  

Додао је да догађаје у Санџаку "не треба ни потцењивати, ни прецењивати" и да је
одговорност политичара и других локалних лидера несумњива, јер њихове изјаве имају
последице на обичне грађане, чак ни када нису део унапред смишљеног плана или
покушаја дестабилизације.

  

Према његовим речима, инциденти у Новом Пазару не могу се директно повезивати ни
са једним лидером, политиком нити ширим планом, али су забрињавајући јер могу имати
домино-ефекат.

  

"То још није право “паљење“ Санџака, али јесте подгревање и производња политичког
жаришта које је у овом тренутку најмање потребно Србији, али и муслиманима и
Бошњацима у Санџаку", рекао је Вукадиновић.
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Према његовој оцени, нека врста немира и етничке напетости у Србији, у време
решавања питања Косова, можда би некоме добро дошла у међународним релацијама
уочи Генералне скупштине Уједињених нација, као додатна аргументација и притисак на
Србију у којој наводно постоји незадовољство исламске мањинске заједнице.

  

(Бета)
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