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A VMDKegytobbszintu magyar
auton6'mia letrehozasaban'latja a
megoldast - Dr. H6ditSandor, a VMDK
alelnoke nyilatkozik lapunknak

rra a kerde~iinre, 'bogy hog;an kepzeli el
Vajda.sag jov6jet, dr. H6di Sander, a VMDK alelnoke a kovetkez6 valaszt adta:
- A VMDK kanizsai kozgyulesen elfogadott
memorandumaban a Szerbiaban bejegyzett partok koziil els6kent tett kezdemenyezest egynepszavazas kiirasara, amelyen Vajdasag polgarainak an6l kellene donteniiik, bogy maradjon.e a
tartbnlahy 1nai j6gaItaSa1JOg'Iositottsaga); vagr
pedig Vajdasag ona1l6 politikai es gazdasagi
szubjektumma valjon. Nekiink, magyaroknak ez
az ut6bbi felelne meg, a referendum kimenetele
azonban ITem rajtunk, hanem a ti:ibbsegben lev6
szerbek akaratan mulik. Marpedig amig a szerbek egy nagy es er6sBzerbiaban latjak jov6jiiket,
ona1l6 Vajdasagr6l hiaba almodtink.
- ]ov6nk es megmaradasunkszempontjab6l
az a legfontosabb, bogy a vajdasagi magyarsag
ebben a szethu1l6 orszagban onall6 politikai tenyez6ve valjon. Mint ona1l6 politikai tenyez6nek, az itt el6 magyarsagnak els6sorban a sajat
erdekeit kifejez6 kozjogi keretek megteremtesere kell tQreke'dnie, Ezeknek az uj kozjogi kereteknek till kelllepniiik a regi semakori~,Jegteljesebb szabadsagqt es egyenl6seget hirdh6 nemzetek feletti auton6miakon", helyette a nemzeti
kisebbsegek kiilonboz6 onkormanyzati form:iiban kell bogy testet oltsenek.
- A VMDK, mint a vajdasagi magyarok
egyetlen legitim politikai erdekszervezete,
az
1992. aprilis 25-en elfogadott jogszab:ily" tervezeteben felreerthetetleniil kimondta a magyarok
igenyet onrendelkezesi joguk elismeresere. A
VMDK harmasauton6miakoncepci6ja neven
az6ta kozismertte v:gt jogszabaly tetvezet olyan
kozjogi int~zmenyrendszer
felallitasara torekszik, amely egyaranteselyt kinalt a vajdasagi ma.
gyarsag fennmaradasahoz, Szerbia demokratiza-

l6dasahoz, a nemzeti ellentetek Eel.
oldasahoz,' a helyzet stabilizal6dasahoz, s ITem iltols6sorban tersegiink eur6pai integraci6jahoz.
- Az onrendelkezeshezval6
jogot elvi alapon a magyar nepcsoport termeszetes, kozossegi joganak tekintjiiLSzerbianak
rank i-ell
b1zrtifr, IWgrtorvt'fu1e'S"Ker~
zott magunk donthessiink r6la, mi.
lyen pol~kai es gazdasagi statust
Dr. H6di Sandor: "A teljes kisemmi.
kivanul1k magunknak ebben az orzettseg veszelye fenyeget benniinket"szagban, milyen intezmenyes keretek kozott tudjuk nyelvi kulturankat legjobban apolni es meg6rizni. A halad6 eur6pai hagyomanyokkal es az uj eur6pai rendezesi terv javaslataival osszhangban, a VMDK egy ti:ibbszintu magyar
auton6mia letrehozasab;m latja a megoldast.
,

Ami6ta a magyarsag kisebbsegi sorba keriilt nelkiilozi az elet gazdasagi es fo-

gyaszt6i bazisat. Mindaz, amit venel-veritekkel megtermelt,masokjavat
szolgaha.
A tisztessegtelen elvonasok es atomlesztesek kora ennek a rezsimnek a bukasaval
seller veget. Ellenkez6Ieg:;l teljes kisemmizettseg veszelye ~enyeget benniinket.
Mindaddig, amig masok, a szerbek altal elkepzelt esellen6rzott felepitmeny ter'het kenyszeriiliink viselni, tovabbra is niasok fogjak munkank gyiimolcset elvezni.
Ahhoz, bogy ez a helyzet megvaltozzon, bogy az elvonasoknak es az itomleszteseknek, az allam szabad rablasanak merteket szabjunk, a magyarsagnak gazdasagi
es politikai ona1l6sagra, auton6miara van sziiksege.
- Sokan azt huhogjak, bogy 'a VMDK ;)ltal szorgalmazott onkormanyzat
megosz~a majd az itt el6 nepeket, bogy gett6ba kenyszeriti a magyarsagot.
Hogy ezek mennyire felesleges aggodalmak, csak koriil kell nezniink a vilagban. Alig karnyujtasnyira t6liink, Del-Tirolban viszonylag bekesen elnek egyiitt
a kiilonboz6 anyanyelvuek - nemetek, olaszok, ladinok, mindenekel6tt annak
koszonhet6en,
bogy messzemen6 onkormanyzati jogokat elveznek. Konnyu
sz6t erteniiik,..hiszen a nemet nyelv egyenrangu az olasszal, hivatalos allami
nyelv, a tartomanynak 29 targykorbep. van t9rvenyho.~6 hatalma, es a~ ott e16k
(koztiik a 67,99'% nemet ajku) a bevett ad6k 9/10-eben reszesiilnek. Igen! R6ma csak a javak 10%-at vagja t6liik zsebre. Valami ilyesmiben latjuk a megmaradas zalogit mi"is.
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