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A sotetsegfogsagaDan~~
Amikor ezeket a sorokat papirra
vetem, 65. napja tartanak a
bombazasok. Tobb mint ket ho-
napja dGborognek a NATO re-
pUlogepei fOlOttGnk: szirena-
hangra fekszGnk es ebredGnk,
folyton attol rettegve, mikor
hullik a fejGnkrevalamelyik 10-
vedek. Detonaciok robaja hal-
latszik szerte az orszagban.
Nemesak Koszovoban, hanem
ill Vajdasagban is, ahol Ujvi-
dek, Panesova, Szabadka, Pa-
lies, Versee, Zombor, Hodsag,
Kula, Verbasz, Szenttamas,
Horgos, Udvamok komyeken es
szamos szeremsegi kozsegben
voltak eddig beesapodasok.
Klasszikus ertelemben veIl
front- es hatorszagrol nom be-
szelhetGnk,a magyarok eppugy
ki vannak teve a haboru vesze-
Iyenek, mint a szerbek.

Eddig esak a szellemi sotel-
seg es a zsamoksag foglyai vol-
took. Most, a Meromuvek, tav-
vezelekek. traf6allomasok bom-
bazasa utan mar fizikai ertelem-
ben is soletseg sza
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tag nehany recces kiesese fel-
merhetetlen karokkal jar min-
dentin. lIt a NATO legiereje ne-
gyedszer vette eelba a Mero-
muveket, a traf6allomasokat.
amelynek kovetkezteben meg-
benult a villanyenergetikai
rendszer, egesz Szerbia ismetel-
ten sotetsegbe borult. A t6bbna-
pas aramhiany katasztrofalis
kovetkezmenyekkel jar a polga-
ri lakossagra Delve, hiszen
mindent, ami a polgari elet
alapjat jelenti, felfGggeszt,
megszGnlet,kerdesesse tesz. Az
aramhiannyal egyGttmegszunik
a vizszolgaltatas, megszakad-
nak a telefonvonalak, nom sGt-
nek a pekek, megsemmisUl az
elelmiszerkeszlet, nines leheto-
seg betegellatasra es tisztalko-
dasra, nom miikodnek a haztar-
tasi keszUlekek, a teve, a radio,
megszunik mindenfele inforrna-
eioaramlas.

Hadd ne reszletezzem, bogy
ebbeD a helyzetben mit erzGnk,
milyen karokat szenvedGnk.
Kozben szaJInak felettGnka na-
pok, es mi egy .helyben topo-

A szerzoaz MVSZ jugaszlaviai ar-
szagas lanacsanak elniike

gunk egy sorer alagutban, szo-
rongva mulatjuk hiabavaloan az
idol area ValVa, hatha megko-
nyorGl r,ajtunk valaki az egiek
kozG!. Es varjuk, egyre esak
varjnk, bogy mikor temek jobb
belarasra azok, akik ebbe a nagy
fekete pusztulasba beletaszitot'
tak az orszagot.

A helyzet megoldasanak
kulcsa talan nom is a politiku-
sok es a katonak, hanem a szerb
t6megek kezeben van. Amig a
szerb nep hagyja magat megt6-
veszteni a propagandarol, amig
nom hajlando jozanul megiteJni
es tudomasul venDi a helyzetet,
amig tamogatja az orszagot

nemzetkozileg elismert emberi
es kisebbsegi jogok kikenysze-
ritesehez? Vajon esak a jogok
kikenyszeritese az egyetlen
jarhato ut a nemzetkozi kozos-
seg reszere, vagy az omendel-
kezesi elv alapjan mas megol-
dasokat is eelszeru fontolora
venDi?

A vajdasagi magyarsag mar
1992-ben a Karpat-medeneeben
elsokent kidolgozta es az akkor
meg egyseges politikai erdek-
szervezet aprilis 26-i kozgyule-
seD elfogadta a helyzetenek
rendezesere vonatkozo autono-
miatervezetet. Az ugynevezett
harmas aulanomialervezel - a
hagai es brGsszeli bekefolya-
mattal osszhangban - azon az
alkolmanymodosilasi javaslaton
nyugszik, bogy a szerb alapt6r-
venyben kapjanak helyel az an-
nak idejen a lord Carringlon 1iI-
tal javasoll onkorrnanyzali for-
mak: a szemelyi elven alapulo
onkorrnanyzal (perszonlilis au-
lonomia), a kGlonleges Slalusu
kozsegek (lerUleti aulonomia) ,
illelve azokon a magyar t6bbse-
gu lelepiileseken, amelyek a
magyar aulonomia teriilelen Id-
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vUl esnek, jonnenek lelre a he-

~ lyi onkormanyzatok. A szaker-
es.KovAeSLAsZL6GRAFuWAloi lervezet javaslalol lerjeszt

elo Vajdasag jogallasara vonal-
kozoan is.

Az autonomiatervezet, ame-
Iyet a legt6bb vilagnyelvre -
peldaul angol, franeia, nemet,
orosz, eszperanto - leforditot-
tunk, kedvezo visszhangra tallilt
Nyugaton, de Belgrad reszerol
gem hangzottak el komolyabb
ellenvetesek. Sajnos a kesobbi
jugoszlaviai esemenyek hatterbe
szoritortak a vajdasagi magyar-
sag autonomiat6rekveset, amely-
nek megvalositasara akkor a
Nyugat gem tartotta elerkezett-
ne\<;.azipi'\t., ", ,,'

".AM~~yar~ Yjlagszovetso-
ge IS meg~P1erte.. mhgliltatta az
autonomiatervezetet, es tamoga-
tasarol biztositotta a vajdasagi
magyarsagot annak megvalosi-
tasaban. Az elmUlt het ev alatt a
koneepeio semmit gem vesztett
id6szerusegebOl, s nagyon re-
meljGk, bogy ezuttal be fog ke-
riilni a bekefolyamatba os a tar-
gyalasokba is.

Ujabban neha ill is, ott is
hallani a tiltakozok balk hang-
jolt,a hatalom gepezete azonban
egyelore mindeD lillakozo SlOt
elfojl es megtoro!. Jozan esszel
megfoghatatlan, bogy a harma-
dik evezred kiiszoben, fmdrajzi-
lag esaknem Europa kozepen
hazaaruloknak lehet nevezni a
fiaikert aggOdo edesanyakat.
Ahol ez megt6rtenik, ott meg-
szunt, ertelmet vesztette mindeD
emberi ertek.

Nemesak egy orszag fekszik
romokban, hanem az a tarsada-
lam is, amely politikai,eserk;Ol-
esi felfogasaban osszeGtkozesbe
keriilt az europai politikai es er-
kmesi vilagrendde!. Nemesak a
hidakat, gyarakat kell a haboru
ulan ujjaepiteni, hanem egy
egesznepetkell szemWeleben
megvaltozlalni. Kerdes azon-
ban, bogy bombakkal es rake-
takkal milyen sikerrel lehet a
Nyugat izlesenek megfelel6 de-
mokraciat kiepiteni?

romlasba donto politikat, addig
Szerbia olyan titan halad,
amelyrol semmifele bombazas
gem kepes visszaforditani. Ez az
ut - a NATO elt6keltsegeb61
itelve - esak egy katasztrofalis
t6rtenelmi veresoghez vezethet.

A Koszovo miatt kirobbant
haboruban azonban t6bbrol
van szo, mint szerb-alban
konfliktusro!. A koszovoi ker-
des szamos, Koszovon tulmu-
lata problemat is felvet. Mi-
lyon felelossog terheli peldaul
a nemzetkozi ,kozosS,egeta k.j-,
sebbsegikerdesmego~anak '

elodazasa" J11iatt?,Milyen erii"
kozokkel16phet fel az ENSZ a
kisebbsegi jogok biztositasa
ordekeben? Megoldhato-e a ki-
sebbsegi kerdes bekes polilikai
eszkozokkel olyan allami kere-
token belGl, amelyek autokrata
berendezkedesuek os diszkri-
minaeios politikajukat rendor-
allami eszkozokkel vedik? W-
lyon felhatalmazas sziikseges a HOdi Sandor


