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NEMZETI AMNEzIA
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A szer?Ial helyzetabszurditasa~ jellemz6,
bogy a nyil~anossag~tt sz6 sem esllc.a ~ombazasolc.r61.Mmtha valali egy hatalmas sZlvaccsal
lc.itoroltevolna az emberelc.emle~ezeteb61 an~ale.
a harOI~ h6n~~nak a borz~b:13lt. gem a sajt6,
sem az ertelffilSeg,sem a poliukusolc..nem foglalIc.oznakezzel a kerdessel, nem e~~m~lka ?omba:
zasok gazdasagi: tarsarl~mi, poliukm es lele~tanl
kovetlc.~zmenyelt.Pedig az emberek lellc.:ben
dcimal v<1ltozasolc.
mentek vegbe, mely~elc.kovetkezteben maskent latnalc.es maslc.ent(telnek meg
mindent, mint azel6tt. Ezzel az erzelmi es tudatvaltozassal azonban egyel6re nem lc.(vo1n,
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A Ic.iilpolitilc.aife~lemenyelc.~l.a v3Jdas<1gima-,

gyarsag reszere, sajnos semmI j6 sem vo1rhat6.
Washington beIatta, bogy Szerbiaban gyors valtozas nem vo1rhat6,ezert m6dos(totta allispontjat. Eddig MiIo~evi~tavozasat61 tette fiig'gove a
biintet6intezlc.edeselc.eltorleset, most ilgy tt1nilc.,
hajland6 feloldani a szankci6lc.ates nagyobb u~jaep(tesi tamogatast nyujtani az orszagnalc.,mlhelyt a hatalom a jelenlegi "demolc.ratilc.usellenzelc."Ic.ezebelc.ernLA dolog szepseghibo1jaabban
rejlik, bogy Szerbi<1banvannalc.ugyan ellenzeki'
partolc.,de azoic.a legnagyob j6ind~a~
sem nevezhet6k demokratilc.usnak. Semmllc.eppen sem
azoic.a Idsebbsegelc.vonatkozasaban,marpedig a
Ballc.anon ez a kerdes mindennelc. az alfaja es

,

Van olyan bano1tifalu, ahonnan 'otven csalad van- ,
dorolt Id nehany h6nap leforgasa alatt.Ez a foIyamat, amely' els6sorban a pozidv jov6kep hianyab61 fukad, ugy tt1nilc.,megaIlithatatlan. Az a
. zavarosjov6kep, amit a magyar partok \c.(nalnale.
a vajdaso1gimagyarso1gnak,szemmellathat6~ d7
fogadhatatlan a bUs-veTemberek szamara, ezert
Id-Idmaga pr6bal 90ldogulni, ami a magyar nepcsoport teljes atomiza!6dasat es felmorzsol6dasat
vonja magavaL
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fog fizetni a vajdasagi magyarsag erte. A ki tudja' ,
hanyadilc.v<1ltozatl.entkesziil6, kodos auton6miatervezetek helyett"amelyekr61 azegymassal ri-..
valizaI6"legitim" p~rtvezerek egyik nap(gyja.

masik nap ugy nyilatkomale.,gyors es hatekoriy +
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litika c:zt a tevedeset, Sajnos, arm<1lsUlyosabb arat

Iepesekre van sziikseg.'
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sem azonosale.
a vajdasagimagyarsagval6serde-,
'keive}.Mina kes6bbismeri fela magyarkiilpo-n
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A KOZELG6 vALAsriAsoK
'A koz~ljov6ben val6sMt1Ieg
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z6 ellc.epzelesei, amelyelc.re hagyatlc.ozik, koro1nt-
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De tal;1n'~eg nem kes6 UyeniranyU lepeseket
,tenni. Ehhez azonban a magyar kiilpolitilc.areszer61szemIeletvaltasra volna sziikseg. Fel ken ismernie, bogy a "legitim partok" jov6re vonatko-
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UiSTRATEGIARA VAN SZUKSEG
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nek Szerbiaban. A valasztasok azonban, barmilyen kimenetelt1ek is legyenek azok, erdemben
nem fogjak befolyasolni a vajdasagi magyarsag
helyzetet. EI6szor is nem elkepzelhetetlen, bogy
MiIo~evi~pa~a es szovetsegesei megiscsak meg-,
nyerik a valasztasokat, s marad minden a regiben. 'De ha a szerbiai ellenzelc.Ic.eriilhatalomra,
a magyarsag att61sem varhat semmit. S6t, a de,tud, vagynem mer a nyilvanossagszemben~ml. omegaja.
mokratilc.uslc.iils6be<somagolt,Mtszatra kevesbe
Nemcsalc.ilyen
mertelc.t1bombazasra,
de torteilyen
.
~,
nacionalista, de megiscsak a nagyszerb politilc.a
mertelc.t1
amnezmra
is Ic.evespelda alc.ada
POUTIKAI SzINTER "
szolgalatab,an alI6 ellenzelc.etmeg kevesbe lehet
nelemben. A dolog magyarazata nyilvo1n abban
'A magyar politilc.ai sz(n,terre je!l~inzo visz~ly
rejlik, hogy a Milosevic-rezsim erintetlenill a henemhogy old6dott volna, mlc.o1bbujabb konflilc.- majd engedmenyekre kenyszer(teni, mint a szolyen maradt, ami nem kedvez a szamvetesnek.
tusolc.at geljeszt maga koriiL A melyen a Ic.ommu- rult helyzetben alI6, haborUs bt1noskent kezelt
Milosevi~et.Ahhoz, bogy a vajdaso1gimagyar ko,
,
nista multban gyokerez6, szemel}'l ellentetekb61
A SZANKCI~K A VAJD~GI
fukad6 osszekuszal6dott szalakat az elmt1lt evekzOsseg tarsadalmi statusa megvaltozzon, Washington reszer61 nemcsak avalasztasolc.atkellene
'.,
MAGYARSAG~T
SUJTJAK
,ben sokan pr6bo11tak Idbogomi, nemsok ered,
Az ut6bbih6napokmegmutatt<'ik,
bogya gaz- mennyel.Ellenkez61eg,
a magyarlc.ormo1nykorokaz Ujjaep(tesitamogatas felteteleiil siabni, hanein
,
daso1giszanlc.ci6knem osztorizilc.Szerbia.nep~t a beavatkozasaval, egyes partok reszrehajl6 politi- a Idsebbsegi Ic.erdesreildezesetis.
,
.
MiIo~evi~elleni lazadasra. A rezsim kepvlselol.el- kai es anyagi tamogatasaval sikeriilt a magyar lc.iAHELYZET KULCSA, , '..len icinyul6 szankci61c.celt tevesztettelc.: legm- sebbsegpolitilc.atteljes eges7.ebenzsalc.utcibajutA helyzet kulcsa tehat az lenne, ha a Nyugat
lc.abba teljesen vetlen vajdasagi magyarsagot
tatni. A kozossegi erdekkepviselet nem funkcio- a biintet6mtezkedesek
eltorleset a demokratikus
st1jtja, a szerbelc.etpedig :- a kollek~v biintetes nal, a csiiggedt, nemasagba burkol6z6 ~a~
valasztasok
mellett
a
vajdaso1gi
magyarok statusareven a Nyugattal szemben meg mlc.abb. egy- kozosseg pedig mind tanacstalanabb es mind lc.inak
a
rendezeseh'ez
Ic.otne.Amennyiben
ez nem
segbe forrasztja. A rezsim kepvisel6i olyan Idvalt~ abrandultabb a politilc.ab6LAz emberek becsasagoklc.al rendelkemek, hogya
legszigort1bb pottnak, magulc.rahagyottnak erzikmagulc.at, ki- rortenik meg,' a szerbek ujra nyeregben fogjak
megtorl6 intezlc.edeseknyoman sem szenvednek
lc.imaga pr6bal boldogulni. AId csak teheti, szew erezni magulc.at,es azt az obligat hazugsagot hangoztatva, bogy a_kisebbsegeknagyQbbjogolc.atelmanyt semmiben sem. Az egyszert1 szerb e~bea satorfajat, es kivandorol. ,,'
,
vemek Szerbi<1ban,mint barh!>la vilagon, hosszU
KIVANDoRLAs
relc.szenvednek a biin~t6~ntezkedesek es legtcsapasolc. lc.ovetkezmenYel mIatt, a magyarok azon.
.
. id6n at semmifele engedmenyresem lesmel. hajban nemcsak ett61 szenvednek hanem a szerbek-"
'Az elmUlt evuzed alatt mIntegy szazezer vajland6ak. Sajnos Washington reszer61 a kisebbse-'
gel. helyzetenekr~ndezesere'VOriatlc.oz~ igenya',
t61 is, akilc.kiszoritjak 6ket a ~unlc.ahelyelc.r61 es
dasagi inagyar hagyta el sziil6~c>ldjet.A Idvandor-"
sterb ellenzekivezet6kkel val6 talalkoz;'is soran,
'0'egyre szt1kiil6 aetterfikr61. A delr61 befuunl6 ,,'!as iitemea bomblizasolc.at ,Kovet65nfelgyorsult.
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'~em IUrigzo~~I;'~;:ikiir<i'l#gy~r
diplo~acia
mulasztasanak..1S-tekinthetilnk-.;',:.-y . .'"" , "
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es"ki,latasai

nagyaro1ny(tlc.ivandorlisr6l,a magyar lslc.Ol;11c.
el-- ritjalc.lc.imunlc.ahelyeilc.r6I,hanem az allami hiva, halo1s<1r6I,a menelc.iiltek betelepiile~e.r6I~ ~ ele~- talolc.banes vallalatolc.bandolgoz6lc.atis, egeszen
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A Magyarolc. ViIagsrovetsege Jugoszlaviai Orszo1gosTanacsa 1999.nGvember 4-en Zen tan t~matilc.us tano1cslc.ozastszervezett, amelyen a vajdaso1gimagyars<1ghelyzetenelc. es jov6beni lc.ilatasainalc. a megbeszelese szerepelt napirenden.
A
tobb6cis vita soro1n- cgyebelc.mellett - sz6 esett
a magyar nepesseg gamasagi es biol6giai helyze-

.

. Az ujabb etnilc.aikonfliktus meg'e16zesees a
vajdasagi magyarsag biztonsaga erdekeben a
nemzetkozi kozosseg telep(tsen ENSZ-er6lc.et
,Vajdasag vegyes lakossagt1 teriiletc:ire.
. A Szerbia gazdasagi ujjaepiresere szant segely egy reszet a nemzetkozi kozOsseg fordftsa
kozvetleniil a vajdasagi magyarsag gazdasagi es
szocialis helyzetenek jav(tasara; amely a legna~
gyobb karvallottja a gazdasagi szankci6knalc.es
JugoszMvia bombazasanak. Ezzel asegellyel a
nemzetlc.ozikozosseg vol~eppen azt a konflilc.tuskeriil6 inagatart<'ister6sftene, amely biztonsagi renyez6 szerept':tjatssza a tersegben.
. A nemzetlc.ozikozosseg a szankci6k felfiig"rc,',

,

geszreset es az ujjaep(tesi tamogatast ne csak a
szerbiaidemokratikus
va!a,szt<'isokt61 tegye fii.g~
g6ve~ hanem it kisebbsegi Ic.~rdes rendezeset61 is,

,amely alfaja ~ omegaja a demokrawnak
atersegben.,
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. Az elmUlt evekben a szerbek romeges betelep(tesevd' jelent6sen megvaltoztak az etnikai
aranyok Vajdasagban: A 'nemzetkozi kozosseg
azzal a feIretellel t<'imogassait szerb ellenzeket,
bogy az a nemzetlc.ozinormak betartasaesa vi~
Mggal val6 6szi~te egyiittmlikodesjelekentnemcsale.veget vet ennek a folyamatnak, hanem
vis§za fogja allitani a:'haboru,eI6tti etnilc.aiara-
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