Vajdaság MA

Tükör
2009. 01. 21.

"A népirtás a beismerése nem elegendő"
A 2009-01-17-ÉN ZENTÁN MEGTARTOTT MAGYAR SZERVEZETEK
TANÁCSKOZÁSÁNAK ZÁRÓNYILATKOZATA
A Tanácskozás sajnálattal vette tudomásul, hogy a délvidéki magyarság két politikai pártja, a Vajdasági Magyar
Demokrata Párt és a Vajdasági Magyar Szövetség nem vett részt abban a kezdeményezésben, amelynek egyik
kiemelt - új minőséget teremtő - célja megalapozni a valós nemzeti közösségi értékeken alapuló széleskörű
magyar-magyar összefogást. A távolmaradás érveként nem fogadhatjuk el azt a hivatkozást, hogy ezek a pártok
már mindent megtettek. Ezzel szemben vitathatatlan tény, hogy több a tennivaló, mint az elvégzett munka, és
18 év (amelyből 8 éve állítólag demokráciában élünk) elteltével is az eredményesség is szinte értékelhetetlenül
alacsony. A magyarság helyzete nemhogy javulna, hanem egyre rohamosabban romlik, aminek okait az
erőszakos szerb nemzetiségellenes magatartáson, törvénykezésen, törvényalkalmazáson kívül a vajdasági
magyarság érdekvédelmének feldarabolt, sokszor mindössze szűk érdekeket szolgáló, a józan kockázatot sem
felvállaló – ezért látszattevékenységekben bővelkedő - hozzáállásában látjuk.
1) A Tanácskozás támogatja Dr. Becsy Zsolt európai parlamenti képviselő javaslatát, amely szerint Szerbia
majdani úniós csatlakozásának egyik előfeltétele legyen az, hogy Belgrád hivatalosan is ismerje be a titóista
partizánok által 1944-45-ben a magyarországi Délvidéken elkövetett népirtást. Ugyanakkor a beismerést nem
tartjuk elegendőnek. Megbánást várunk és a jogos kárpótlást.
a) A szerb parlament hozza meg a rehabilitált személynek a kártérítésre és az elkobzott vagyon visszaadására
való jogát rendező végrehajtási törvényt.
b) Felkérjük a VMDP-t és a VMSZ-t, valamint minden más szervezetet és magánszemélyt is, hogy
csatlakozzanak és támogassák a javaslatokat.
2) A Tanácskozás támogatja azt a javaslatot, hogy legyen kijelölve egy nap az évben, amely a vajdasági magyar
népirtás emléknapjának nyilvánítunk. Mindenképpen szükséges, hogy az összmagyarság ünnepei, emléknapjai
között legyen olyan emléknap, amely csak a vajdasági magyarságot érinti.
a) Tekintettel arra, hogy a napirendi javaslatban eredetileg szereplő január 23-ai dátumon kívül más dátumok
vagy elnevezések is szóba jöhetnek – az egyéb hozzánk eljuttatott elképzelések alapján – szükségesnek tartjuk
egy szakmai, politikai megbeszélés összehívását a közeljövőben.
b) Továbbra is várjuk a megindokolt javaslatokat a dátumot és az elnevezést illetően.
3) A Tanácskozás kiemelten fontosnak ítéli meg a nemzeti megmaradás szemszögéből nézve azt, hogy a
tömbmagyarság Ada, Zenta, Magyarkanizsa, Csóka alkotta térség saját körzeti bírósági központtal
rendelkezzen. A szerbiai parlament által 2008 decemberében a bírósági körzetek kialakításáról alkotott
törvényét a jelenlegi formájában nemzetiségellenesnek tartja.
a) Megállapítjuk, hogy a vajdasági magyar parlamenti párt nem tett meg mindent annak érdekében, hogy ez a
törvény ne születhessen meg ebben a formájában.
• Rossz taktikát követtek, amikor még a törvény megszavazása előtt kijelenteték, hogy akkor is támogatják a
szerb kormányt, ha az nem tesz eleget a magyar közösség követelésének a bírósági körzetesítéssel
kapcsolatban.
• Nem vetették fel, hogy amennyiben a magyar közösség számára ilyen létfontosságú kérdésben nem hoznak
elfogadható döntést, akkor megvonnak minden parlamenti támogatást.
• Nem indítottak a törvény meghozatala után azonnal alkotmányos felülvizsgálati kérelmet. Minden nappal
rosszabbak az esélyeink arra, hogy érvényt szerezzünk törvényes jogainknak.
b) A Tanácskozás úgy véli, hogy most már aligha van esély arra, hogy a parlament jóindulatúan megváltoztassa

ennek, az eléggé el nem ítélhető törvénynek a szövegét a követeléseink alapján. Azt javasolja, hogy a
parlamenti képviselők (akik a magyar szavazatok jóvoltából kapják fizetésüket) és a pártjuk (amely magas
állami pénzforrásokkal rendelkezik) azonnal indítsák el a törvény alkotmányos felülvizsgálatát a szerzett jogok
védelmének biztosítási kötelezettsége okán.
4) A Tanácskozás követeli, hogy az egyházi vagyonok visszaszármaztatása folyamatában egyenlő
bánásmódban részesítsenek minden történelmi egyházat.
a) A napirendi ponttal kapcsolatban a Tanácskozás elé tárt példákból arra a megállapításra jutott, hogy a
törvény végrehajtásában hátrányosan megkülönböztetik a nem pravoszláv egyházakat.
5) A Tanácskozás legközelebb 2009. 02. 07-én ül össze, amelynek témája a vajdasági magyarság
érdekképviselete lesz. Időpontját, helyét és részletes napirendjét a következő 10 nap folyamán állítjuk össze.
A tanácskozásra továbbra is tisztelettel várjuk mindazon szervezeteket, amelyek most nem lehettek, vagy nem
akartak jelen lenni.
A vajdasági magyar pártok és civil szervezetek zentai tanácskozásának résztvevői és támogatói

