
MEMORANDO

pri la ai'ltonomio de la hungaroj
vivantaj en Respubliko Serbio

Preparis

d-ro Sándor H6di

surbaze de internaciaj dokumentojpri naciminoritatamemdecido kaj de
la propono de la elcspertakomisiono.

Membroj de la komisiono: d-ro Mihály Ágoston, Antal Bálint, Lajos
Balla, d-ro Éva H6di, d-ro Sándor H6di, Mr. Endre Huszágh, lános
1asztrebiná<; Tivadar Kongó, Zoltán Lévai, Károly Lukity, Magistro Ká-
roly Mirnics, lános Vékás uj Imre Vörös
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Laü la pritakso de la Demokratia Asodo de la Hungaroj en Vojvodino

la aktiuJklj debatoj, konceme la Iontojn en la estinta Jugoslovio kaj Icon-

ceme la nesolvitajn problemojn, neprigas Iconcepti programe main imagojn

pTi la estonteco de la hungaroj, restinmj en la RespubIiko Serbio, kai pro-

jekti niajn starpunktojn pti la aiJtonomio.

FIanke de la prezid4ntaro de la Demokratia Asodo de la Hungaroj en

Vojvodino la ekspertiza komisiono, wkigita por fiu Iaboro, preparis la ba-

zajn dokumentojn pti la menUUJminiStrad de la hungaroj, kiujn Ii pre-

zentas al la Renerala Kunveno por debati, proponante tiusence la akcepton
de la aIdonitaj decidoj.
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En la senco de la artikoloj 2. kai 81. de la Konstituci o de Respubliko
Serbio la Demokratia Asocio de Hungaroj en Vojvodino je la Dómo de
100 000 civitanoj, subskribintaj la iniciaton, turnas sin al la Parlamento
de Serbio postulante

OKAZIGI REFERENDUMON

por difini la statuson de la Aütonoma Provinco Vojvodino:
1. Sekve, ke laü la artikolo 2. de la Konstitucio la civitanoj povas de-

cidi pci sia suvereneco per referendumo, la subskribintoj de la postulo
en la senco de la artikolo 81. de la konstitucio taskiw-s la parlamenton
de Serbio anonci referendumon.

2. Per la referendumo la civitanoj de la Aütonoma Provinco Vojvodi-
no, nuj havis la l-an de januaro 1989, konstantan loAejon sur Aia teri-
torio, devas esprimi sian opinion pci la jenaj starigitaj demandoj:

(AIternativapropono)

En la referendumo povas esprimi sian opinion eiu civitano,respekti-
ve ties ido, kiu post la fino de la unDamondmilitohavis konstantan l~-
eion sur la teritorio de la DunaVojvodinokai eiuj civitanoj,kiuj la l-an
de januaro 1989posedis konstantan loAejonsur la teritorlo de la Aüto-
RomaProvincoVojevodino.

3. La daton de la referendumo .fiksasla Parlamento de Respubliko
Serbio.

4. Per la referendumo ani devas respondi alla demandoj:
a) Mi apogas,ke la AiUonomaProvinco Vojvodino estu konstituitaidei

memstara politika kaj ekonomia subjekto.
b) Mi apogas,ke Vojvodinoestu organizitalail la Konstituciode Res-

publiko SerlJio,proklomita la 28-on de septembro 1990.
La respondo okazas per cirkleto desegnata &kaü la litero antaü unu

el la eblaj solvoj, aü alimaniere, sed estu unusence videble, por kiu vari-
anta vo&ionis la civitano.

5. En la kazo, se pti ol 50% de la civitanoj apogos la eblon sub la
punkto a), m~himume 30 tagojn post la referendumo oni devas per de-
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mokratiaj balotoj starigi Konstitucügan dc Vojvodino, Jeiudum sia unua
kunsido akceptos la Konstitucion,proponitan en konsento inter la legiti-
maj kai legalaj politikaj organizaj01 agantaj sur la teritorio de la provin-
co, poste sur ries baro anoncas ~eneralajn balotojn sur la teritorio de
Vojvodino.

6. La Konstituciode ~espubliko Serbio devos esti modifita laUla re-
zulto de la referendumo kai laUla provinca Konstitucio, akceptita de la
KonstitucügaAsembleo de la AUtonomaPrOvincoVojvodino.

7. En la intereso de la okazigo de la referendumo devas esti garanti-
ata inspekto kai kontrolo tlanke de la internacia komunumo kai por la
interesemaj eksteraj landoj.

PROPONO

La jarkunveno de la DAHV debatis la projekton preparitan de la
Ekspertiza Komisionokai akceptas la sekventajn

DECIDOJN

1. En la senco de la ordiga propono, prezentita de lordo Carrington
alla lugoslavio-konferencoen Hago, por ar~ la statuson de la hun-
gara etnogrupo vivantaen Serbio, en Vojvodino estas necese:

a) sekurigipoÍitikansubjektiveconalla hungara etnogrupo,
b) garantii eblon, ke la ei tie vivantajhungaroj starigu
- aUtonomionsur persona principo,
- teritorlan aUtonomion,fonditan per asociii o de komunumoj kun

speciala statuso,
- lokajn aUtonomiojnde la hungaroj, vivantajen sporadaj vilag oj kaj

vilaggropoj.
2. Devas esti ebligita alla civitanojde Vojvodino decidi referendume

pci la Atatjurastatuso de Ja regiono, posedanta historian, geografian, kul.
turan kaj ceterajn tradiciojn.
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3. La hungaroj en Vojvodinodeziras akiri sian aötonomion kune kun
la tie vivantajaliaj popoloj kai etnogrupoj.

4. ti tiuj decidoj devas esti ekspedataj al la brusela konferenco,
fuokcianta kiel daörigo dc Ja Jugoslavio-konferencoen Hago.

Magyarlcani7J:a(Kanjib), 1992. apr. 25.

András Ágoston

la prezidmato de DAHV
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AMENDA PROPONO AL LA KONSTITUCIO

Lai1Ja dokumentprojekto por Ja konferenco pri Jugoslavio kai en Ja .

senco de Ja artikolo 132. de la Konstitucio de Respubliko Serbio Ja De-
mokratia Asocio de Hungaroj en Vojvodino je la Domo de 50 subskri-
bantaj parlamentoj (alternativo: 100 000 civitanoj) prezentas

PROPONON POR AMENDAJOJ AL LA
KONSTlTUCIO

en la Parlamento de Respubliko Serbio

I. amendo

tapitro 1.

Post Ja artikolo 117. de la Konstitucio nova subtitolo: Komunumoj
kun spedaJa statuso, sem nova (117. a) artikolo latl Jajena teksto:

Komunumoj,kie iu etno vivasen simpJaplimulto, ~ specialan sta-
tuson.

La pozicion de Ja komunumoj kun speciaJa statuso reguligas aparta
leAo.

tapitro 2.

Post la artikolo 117.a nova subtitolo: EtD8J teritorbü a6tonomioj,
poste sekvasnová(117b.) artikolokun Jateksto: .

Pluraj najbaraj komunumoj kun specia1a statuso kuniAante povas
fondi teritorian atltonomionde la tie vivanta etna plimulto.

La procezon kaj formon de la etna teritoria afitonomio,~an kompe-
tentecon por 6u opa etno reguligas aparta leAo.

IL amendo

tapitro 3.

Post la artikolo 117.b) nova subtitolo: Lo~ etD8Ja6tonomioj (lokaj
atltonomioj),poste nova (117. c) artikolo latlla teksto:
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En vilagoj,kic sporade vivasanoj de iu etna en simpla plimulto, ili
povas forrni lom etnan afltonomion(a6tonomiojn).

La funkciadon de lokaj etnaj afltonomiojreguligas aparta le~o.

ilL ameDdo

fapitro 4.

Post la artikolo 118.nova teftitolo: VI. a) Ebla a6toDomiobazita sur
persoaa prlndpo (minoritata a6tonomio),post rio nova (118. a) artikolo
sekvasla6 la suba teksto:

Etnoj vivantajsur la teritorio de la Respubliko - se ili esprimas tian
postulon - povas esti politikaj subjektoj.

Tiuj etnoj povas establi etnan afltonomionbazitan sur persona princi~
po. En la kadro de tiu afltonomiobazita sur persona principo per siaj
le~oj reguligas la edukan, kulturan kaj informan agadojn, surbaze de
konsento kun la plej altrangaj &tatajpotencorganoj ellaboras kodekson
pri lingvouzo.

La etnan a6tonomion sur persona principo reguligas aparta le~o.

fapitro 5.

Ci tiuj amendojal la Konstituciokaj la konstituciale~opri ilia ple-
numavalidasek de iliapublikigo.
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INICIATO

por establi aütonomioD de la hungaroj
vivantaj en la Respubliko Serbio

Laü sia KonstitucioRespubliko Serbio estas demokratia §tato de la
civitanojvivantajen ~ bazátasur la principo de suvereneco de la civita-
nai,

konsiderante, ke la plifortigo kai protekto de la minoritata (etna) aü-
tonomio estas grava kontn"buoal la establo de Eiiropo, bazáta sur la
principoj de demokratiokaj potenc-decentrigo, home diversaj formai de
aütonomio garantias plej altnivele disvolviton de etnaj specifecoj kai
konservadon de etna kai lingvaidcntecoj,

respektante la stretojn de la intemacia komunumo,preclpe de la Eü-
copa Komunumokai de la lugoslavio-konferencoen Hago kai en Bruse-
10,la tie entreprenitojn por soM la problemojn kiuj ekestis per la disfalo
de lugoslavio kai per fol'lDiAode novaj ltatoj,

akceptante la proponon de la prezidanto de la lugoslavio-konferenco
por normaligi la statuson de naciaj minoritatoj (etnoj) kai celante ~
efektivigon,

fidante, ke Respubliko Serbio surbaze de la menciitaj principoj dezi.
ras esti malfermita,moderna, demohatia membro en la komunumo de
emopaj landoj; ke ii akceptas la ceJadojn de la Eiiropa Konsilio, la klo-
podojn de UN, ke ii 6on entreprenos inter demokratiaj cirkonstancoj
de la nuntempa internacia komumumo pIcj altniveleprotekti kaj sekurigi
la firmiAonde la homaj kai minoritataj (etnaj) rajtoj,

la Demokratia Asocio de Hungaroj en Vojvodino opinias, ke ~
konditoj kaj ekzistas realaj bezonoj forrni pub1ik1eAajnkadrojn por es-
primi kolektivajn interesojn de la hungaroj vivantaj sur la teritorio de
Respubliko Scrbio, eksplicite alla establo de

1. persona aütonomio,
2. hungara teritoria dtonomio kun speciala statuso kai
3. hungaraj lokaj aütonomioj.
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Per la apliko de la supraj formoj de aötonolDÍOekestus kondieoj por
demokratia esprimo de politika subjektivecode Ja hungaroj vivantaj ei
tie, ne Aenantela suvereneconkai interesojn de la plumacia Respubliko
Serbio. La &esto de la proponataj instituciojen la politika sistemo estus
samtempe faktoro por la plua demokratiAo,por la humanaj interrilatoj
kaj konfideco de la plumacia Atato,RespublikoSerbio, en la internaciaj
rilatoj.

Surbaze de la supre menciitaj, la Konferencode la Demokratia Aso-
cio de Hungaroj en Vojvodino subtenis la bazan dokumenton, kin kon-
cernas memdecidon de la hungaroj kai prezentas Ain al la parlamento
de RespublikoSerbio, kicl konstitucianamendajon por aprobi.

PERSONA AÚTONOMIO

ieneraIaj dispozicioj

pangrafo 1.

Konkorde kun la finaj dokumentojde la postkonferencojen Helsinki,
Madrido kai Vieno, kun la decidoj de la Konferenco pci Sekureco kai
Kunlaboro en EiUopo por rajtoj al libereco, kun la pariza dokumento
pci nova EÖlOpo,kun la deklaro de la Aenevaekspertiza komisiono pci
naciaj minoritatoj kai kun la proponoj de la Jugoslavio-konferencoen
Hago ni esprimas:

1. La etnaj minoritatoj kaj etnoj estas gravajkomponantoj de la poli-
tika kaj kultura pluralismojen la socio.

2. La etnaj minoritatoj kaj etnoj estas parto de la popola potenco kaj
ill estas Atatkreantafaktoro en sia patrujo.

3. Ciuj minoritatoj kaj etnoj havas respektendan kai nekontesteblan
rajton defendi sian identecon kai u2i siajn rajtojn kai atingi siajn celojn.

5. La amikeco inter la popoloj, la paca, stabiliAokaj la demokratio
POStUIaS,ke la majoritata popolo garantiu kai protektu la etnan, kultu-
ran, lingvankaj religian identecojn de la minoritato, kion argum.entas
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apud la humanaj kai politikaj principoj partopreno de la minoritatoj (et-
nai) en la ~eneralaj ekonomiaj procezoj.

KolektivlÜ nütoJ

""""""0 2.

Aparteni al persooa atitonomio, respektive al nacia, etna a6 Jingva
komunumo estas nefremdigebla. nekontestebla fundamenta rajto. bazita
sur libera vola de la homoj.

""""""0 3.

Civitanojkai etnj apartenantaj al minoritataj komunumoj rajtas pose-
di aitonomion por direkti sendepende siajn aferojn.

""""""0 4.

Pci la aferoj el la agosfero de atitonomio. precipe en la kampoj de
kulturo. informado kai lingvouzo.do por plenumi eiujn bezonatajn tas-
kojn. difini la posedatajn rajtojn. la etnoj devas disponi anka6 pci le~o-
taraj rajtoj.

""""""0 5.

La kompetenteco de la persooa 8Ötonomio. formita por eduko, kultu-
ro, informado kaj lingvouzo estas limigebla fronte al siaj institucioj nur
fekte per la konstitucio.

""""""0 6.

La itato Jiverasfioancojn alla persona atitonomio fekte el la b~eto
kaj kODfidantecertajn aliajn profitfontoja al ti Edukaj. kulturaj kai in-
formaj institucioj,kiuj origine, antal laAtata koDfiskadoestis havalo de
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minoritataj organizajoj, ek de Ja fonmto de Ja persona aiitonomio re-
prop~os al Ja aiitonomio.konservante sian civiljuranstatuson. Se ie ne
eblas restarigi Ja pli fruan naturan situacion, Ja &tatoadeJtvatekompen-
sas al Ja estiAantapersona aiitonomio surbaze de Ja jurkontinuo. certi-
gante Ja ebl+ on fermi novajn instituciojnkapabJajnfunkciikenvene al Ja
ceJadoj.

paraarafo7.

La elektitagvidorganode Ja personaaiitonomioakceptasla organi-
zan statutonkai aliajndokumentojnde Jaaiitonomio.

JNU'8BI18loa.

Balotoj por la gvidorganode la pcrsona aiitonomiookazas per leoe-
rala. egala. senpera kai sekreta vo&1onado.La balotojn - samtempe kun
tiuj por la lokaj magistratoj - partoprenaspersonoj.kíuj posedas~-
donrajton kai apartenas al Ja minoritata mo. Kicl elektitaj estas trakta-
taj tiuj personoj, kiuj akiras la plej grandan nombron de Ja votoj.

paraaralo 9.

La orvni7~n statuton de la aiitonomio. respektive lim proponon
aprobas la parlamento kai garantias la konstitucio.

paraaralo 10.

La kompetenteco de Ja parlamento estas limigita strikte alla konsti-
tuda revmo de la organiza statuto.
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Persona afatonomio

paragrafo 11.

Celadoj de la aiUonomio:
1. emancipigokaj protekto de la nacia, etna kaj Iingvaidentecoj, de

la infonniAajkaj lingvouzajrajtoj,
2. prizorgo, evoluigonj pliforUgOde la historiaj tradicioj, materia

kaj spirita kulturoj de la hungara 90.

paragrafo 13.

La persona aiUonomioAuasjuran personecon kicl publika kolektivo,
kin en la agosfero fiksitade la Konstitucio nj la organiza statuto, estas
suverena pti la potenco koncesiita al ~ nj ~ kvalifikiteplenumassian
agadon sen ajna influo de la &lato.

paragrafo 13.

Alla persooa aiUonomioapartenas eiu iostitucio kai persono, kiv es-
primas sim VOIOa,agadi cn la pcrsona aiitonomio, kai kies rcgistriAo
okazas surbaze de deklaro. Kromc ankat tiuj institucioj kaj organizajoj,
kiujn fondas la aiUonomiomem.

paragrafo 14.

La elektita gvidorganodc la persona attonomio povas registri mbt
personojn, kiujnc apartenas alla hungara nacia, lingvaminoritataro, kiuj
pro sia eduka, religia kaj kultura bazoj, intereSemo at alia kialo deziras
e~ en la laboro de la hungara attonomio kaj kontribui al ~
materiala bazo.

paragrafo IS.

La elektita gvidorganode la persona attonomio deklaras konkurson
disponigi rimedojn por difinita celo el la buAeto. Le~ kontroIon de
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destinita uzo de tiuj rimedoj starigas kompetenta organo de la liverinto
de tiuj rimedoj.

paragrafol6.

La atitonomiolati sia pritrakto povaspartopreni en negoco, kiu kont-
ribuas al la ph'bonigode la financa stato, Ai povas preni krediton kaj
eldoni obligacion.

La organoj de la persoDa a6toDomio

paragrafo 17.

La organoj de la persona aötonomio estas:
1. La parlamento de la hungara etno,
2. la konsilantaro de la aötonomio,

3. la prezidanto de la aötonomio.

paragrafo 18.

La parlamento de la hungara etno konsistas el deputitoj, elektitaj de
la balotintaj civitanoj, kiuj apartenas al la hungaroj kaj al la asociintaj
aliaj naciaj, lingvaj,religiaj kaj etnaj minoritatoj.La mandato de Ja depu-
titoj daöras bar jarojn.

paragrafo 19.

La parJamento de la hungara etna estas la plej altnivelaorgano de la
persona aötonomio, kiu

- proklamas statuton de la aötonomio
- proponas lei ojn pti eduko, kulturo uj informado,
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- surbazc dc konscnto kun Ja pIcj aka organo akceptas kodekson pri
la finniao de rajtoj al lingvo- kaj skribouzo de Ja hungara etna en la
medioj, kic ne estas praktikebJa cn la kadro de teritoria ai\tonomio,

- reguligas kun la stataj instancoj, kun Ja patrina Jando kaj kun la
internaciaj subjektojligitajn interrilatojn kai kunagadon,

- elektas la ai\tonomiankonsilantaron, la prezidanton de la ai\ton~
mia kaj la komisionojnde la parlamento, .

- akceptas reguJaronpri Ja agado de Ja organoj de la ai\tonomio,
- kreas aliajn le~ regulojn kaj opajn aktojn en la kadro de sia kom-

petentcco.

)NII'8Ir8lo20.

La konailafttsvode la ai\toftQll'lioc8tas operativa bj dccidofara orga-
no dc la persoaa ai\tonomio. oi nombraa 30 mcmbrojn. Proponojn pri
la membroj de la konsilantaro prezentas Ja parlamcnto el la vicoj de la
elektitaj deputitoj de la ai\tonomio.

)NII'8Ir8lo 21.

La kon,c:ilant:aroai\ faka konüsiono nomumita dc ti
- ellaboras la statuton de la persona atUonomio,kiun prezentas alla

konferenco- alla parlamentodc la hungaraetno,
- donas proponojn por fondi hungarajn instituciojn, reorganizi ilin

kaj por ilia funkciado en la kampo dc eduko ek dc infanAardeno Ais
tiuj postuJatajuniversitataj!akoj.

- kontrolas la funkciadon dc la edukaj, kulturaj, informaj 1ingvajkaj
ceteraj instituciojapartenantaj alla persona ai\tonomio,

- garantias liberan infonnadon, esprimantan la interesojn de la hun-
gara komunumo,

- en la okazo de malrespekto de la rajtoj de minoritataj personoj,
grupoj, organizajoj intervenas ee la &tatorganojse la afero ne apartenas
sub juAa kompetenteco,

- zorgas pri komunaj konstruajoj, lot ejoj, valotpaperoj, monrime-
doj, movajoj kai havajoj en la posedo dc la persona ai\tonomio.

56



paraanfo 22.

La prezidanton de ta aötonomio eJektasta parlamento el pluraj kan-
didatoj. La mandato de la prezidanto estas 4 jara.

JNU'8II'8lo23.

La prezidanto de la aötonomio
- mrp pri pJenumadode le~ oj, dekretoj, ordonoj kai intervenoj de

la aötonomio,
- reprezentas la interesojn de la persona aötonomio,
- nomummas funkciulojn de la aötonomio, kiujn ani ne elektas,
- plenumas eiujn taskojn, kiujn la le~ o aikla statuto donas en lian

kompetentecon,
- la prezidanto de la aötonomio antaö enoficiAo Iuras en la parla-

mento. La Iurtekston kaj la formon de la prirespondigo de la prezidanto
preskribas la statuto de la aötonomio.

ARGUMENTOJ
al la propono pri la persona aütonomio

Ekirante el la konstato, ke la rajto de civitanojsenpere partopreni en
Ja solvo de la komunaj aferoj estas unu el la fundameutaj principoj de
demokra~o, ke civilaj grupoj kaj organizaIoj, kiuj plenu sub sian di-
rektadon certajn taskojn, apartenintajn tradicie al &tatarespondeco, fir-
migas socian pluralismon kontraö la homogenigatendenco: DAHV per
sia aktia rola luktas por kontenfjga ar~o de la statuso de la hungaoj
en Respubliko Serbio.

Demokratia &tatodevas sin konstrui paralele sur postuloj alla libere-
coj de ta individuo,la minoritataj etnoj nj de ta nacia komunumo. La
minoritatoj travivassian liberecon depende de ta efeJctiviAode memde-
cidaj rajtoj. Libereco de la opulo naciopiniene estas certigita, seani ne
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garantias Aim protektadon al la minoritataj grupoj. Nur sekurigo de la
kolektivajrajtoj signifasrea1an eblecon alla minoritatoj por esprimi sian
voloD,sian Iibcrecon.

EI la kolektivajminoritataj (etnaj) rajtoj la plej grava estas tiu, Idu
garantias Ja memdecidon. La iDSbtUCiOde aötonomio - dependc de Ja
potenco a1IaSitade Ja &tat9- povas cfikc helpi la konscrviAondc Ja na-
clminoritataj,ctnaj JIllPOj,de ties valoroj uj idcntecoj. EI Ja minoritataj
etnaj ko1ektivajrajtoj la aötonomio samtempe cbligas soM la naciajn an-
tagonismojD,firmigila stabiliAonde Ja regiono uj la interion en Efl-
lapon.

En la 19. jarcento aperis kicl regula la principo dc nacia, naciitata
suvereneco, kion post la diafalo de la orient-Uj mezeflropaj diktaturoj
farbas sur siajn standardojn novaj naciaj itatoj, luktante por scndcpende-
00. Tm sinteno DCbpablas soM la naciajn kontraö.dirojnkaj la proble-
majo de la minoritatoj.Klare videblan eb.emplon montras al ni 60 oka-
zanta en la eatinta Jugosla'Yio.

La nUDannacian konceptoD,Idu malgrafl la oficiale deklarata egalraj-
teco taksas la minoritatojn duarangaj civitanoj, ankafl Serbio ne povas
jam lange teni. En la pasinta periodo Serbio provis rea1igitiun netole-
rcblan principon, utopion. cn jam spertis, lafl Idu prezo gi devis pagi
tiaR.

La solvoD,la estontoD,la ireblan vajon ofertas politiko, Idu samtemoe
apogas sin sur la sopiroj de la minoritataj ko1ektivojal 1iberecokaj sur
tiu de la nacia kamunWDo.Tia politiko, kiu nc strebaa fermi la volon dc
la tuta POPOIOen homogeua politika kadro, kaj kiu DCiluziigas SUiper
tio, ke naaa identeco estas esprimebla kaj kOD&CtVeblaekskluziveen la
formo de memstaraAtateco.

En ei tiu ctnc bunta rcgiono estas neneg1ektendapostulo de la prak-
tib vivodiversajpolitikajkadroj - &tato,regiono, minoritata (etna) afito-
nolDÍO,respektive memdecido - ties akordigo kaj para1e1a&esto.

Inter la postulo al höcreco dc la minoritata kolektivo kai tiu de la
naaa kolektivone rimarkeblas diferenco. Escepte se ani vekas proble-
mon pri stabiligo de la regiono. Tm koncepto pri nacio, kiun karakteri-
zas neto1eremoetna, kiu spitas validigi afltonomiajnprlncipojn, kaj Idu la
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nacion klopodas premi persiste inter la limojn de unik.aJando; tiu vane
deklaras rajtojn, Ja naciminoritatajnproblemojn tamen ne solvas,sed vi-
&asilin el la listo de la so1vendajproblemoj. Konante la situacion en Ju-
goslavioestas supertlue pruvadi la Jronsekvencojn,kiujn tio kunportas.

Sen racia dialogo de samrangajpartneroj estas neimagebletraponti la
krizojn kai stabiligi la regionon. La hungara etno de Vojvodinojam an-
tat Ionge atingis nivelonde politika konscio,kiu Ainkapabligas al dialo-
go. Konformekun tio DAHV havasla plej gravanpolitikanJdopodon,ke
la hungaroj; kiuj vivasei tie; akiru legitimeconde siaj rajtoj; ke establinte
aötonomion sur persona principo la konstituciofiksu partneran interrila-
ton kun la serba popolo.

Por ke ekestu normalaj partneraj riJatoj,por ke fOl'JlliAur&eiadialo-
go; la direktantaj rondoj en Ja serba politika vivo devas rezigni pri la
ekskludema interpreto de Ja doktrino pci naaa suvereneco.~ tío; ke la
kato reprezentas la suvereneconnur de la majoritata popolo; ke sekve
de bO eiun plendon por memdecido el la direkto de aliaj nacioj kai mi-
noritatoj ii perceptas kicI atencon kontrad sia naaa suverencco. Tiu
netoleremo malebligasalla nombremalpli muJtajminoritatoj la memde-
cidon, br ii elpabs kontraöminace eiuj tiaj postuloj. Pro la minaco;
pro la reprezalioj la malpli nombraj devintiAaslinügi sian sopiron al li-
bercco; strebojn al emancipiAo:ill devas akcepti, ke ill estas duarangaj
civitanojfronte alla majoritata popolo.

Ni estas profunde konvinkitaj;ke demokratia Serbio devas stari sur
tiaj fundamentaj principoj, kiuj &nkadal Ja malpli multaj ebligas en lad-
leAajkadroj mem decidi pri bO,kian statuson ill deziras, kieI ill kapab-
las plej bone konservikaj flegi siajn lingvankulturon kai nacian idente-
con.

Sekve; ke la Respubliko Serbio havas intereson aranAi.la politikan
statuson de la minoritatoj (etnoj), ni fida&,ke Ja proponita persona adto-
nomio; bazita sur kolektivajrajtoj, de la hungaroj vivantaj ei tie, sur la
rekono de la subjekteco de publikaj rajtoj; est06apogata fIanke de Ja le-
~odona instanco.
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KOMUNUMOJ KUN SPECIALASTATUSO
~eneralaj dispozicioj

JNII1I8I'8fo 1.

Akorc1ekun Ja princiP9j el Ja baza dokumento de UN, kun Ja iene-
fala deklaro pri homaj rajtoj, kun la interDaCiakontrakto pri civitanajkaj
politikaj rajtoj kaj kun Ja intemacia konvcnciopri ckonomiaj kaj sociaj
kaj kulturaj rajtoj,

kun Ja findokumentojde Ja Konfercnco pri Sekureco kaj KunJaboro
en EÖlOpo,kun Ja Pariza dokumento pri Nova EÖlOpokaj kun Ja aliaj
dokumentojde KSKE traktantaj Ja homajn kai minoritatajn rajtojn,

kun Ja internacia konvcncio celanta cksigi Ja rasan diskriminacion,
kun Ja konvcnciopor prevcnti kaj puni genocidon,

kun Ja principoj el la rezulocio de la Haga/BruscJaJugoslavio-konfe-
renco kai kun Ja ebloj certigi speciaJanjurstaton, difinitan en Ja punJrto
c. de la dua parto de la dokumcnto pcczcntita de lordo Carrington, Ja
prezidanto de la konferenco,

akcentantc, ke komuna celo de la ti tie vivantaj popolgrupoj cstas
starigi demokratiansoclan sistcmon,cu en la kadroj de judtato certigas
por eiu civitanoplene apliki Ja homajn rajtojn, Ja fundamentajn rajtojn al
libereco kaj Ja minoritatajn (etnajn) kolektivajnrajtojn, b"berccsprimi la
Jaöletajn intcresojn, aspirojn, inJduzivela protekton de Ja teritoria aöto-
nomio: .

Ja leiodona eambro de Rcspubliko Scrbio, resone al cksplicite cs-
primata vola de la huogara etna vivanta ei tie, tsadig;a!lsin establi al Ja
komunUIDojkai teritorioj kun huogara pJimultospccialan statuson.
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Komunumoj kun speciala statuso

parap'8fo1.

Tiuj komunumoj - teritorioj - Ide la hungara loAanWo faras simplan
plimulton, iua.s teritorian memdecidan rajton (aötonomion) uj posedas
specia1an statuson.

parap'8fo3.

La membrojnde la komunumajdeputitarojen la komunumojkun
specia1a statuso - posedantaj apartan statuson - uj ties plenumkomita-
tojn ani elektas, respektivenomumas lati Ja naaa struktura de Ja l~-
taro. La sama principo estas sekvcndapor elekti la oficistojnde la Atataj
instituciojuj de la publikaj entreprenoj.

pal'8p'8fo 4.

La decidoj kai preskriboj de la forumojuj organoj de Ja komunumoj
kun specia1astatuso garantias, konforme al la leioj, egaIrajtecon de la
serboj, kroatoj, slovakoj,rutenoj, rumanoj kai aliaj etnoj, ]ciujvivassur la
teritorioj de tiuj komunumoj.

parap'8fo 5.

La serboj uj la aIiaj etnoj, vivantajen komunumojkun speclala sta-
tusa, havas la samajn rajtojn uj devojn,kiujn la hungaroj vivantajtic en
plimulto,krome iii posedas apartajn rajtojn uj devojn,preskribitajn per
(2 tiu dolcumento.

paralJ.'8fo6.

La komunumoj kun speciala statuso memstare decidas pti la subaj
problemoj (apartenantaj al primara kompetenteco de la komunumoj):

- pti evou1igo terltoria kaj 11I'bAnÜlmll.

- pti ekonomia evoluigo,
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- pri Ja kontenbgo de komunajbezonoj de Ja l~ antaro: konstrui kai
funkcügikomunajnservojn, Ja instituciojn,

- pri natur- kai medioprotekto,
- pri evouligode Ja kultura Vivo:ronda kai funkCÜgode muzeoj, bili-

Jiotekoj,teatroj ktp.,
- pri plenumado de Ja sanprotektaj kaj sociaj bezonoj.
- pri Ja kJerigajkaj edukaj institucioj,
- pri Ja apJikode Ja civitanajkaj etnaj rajtoj,
- pri garnatio de Ja publika ordi, sendanAerero en Ja trafiko.
- pri fondiAo dc diversaj organizajoj kaj scrvoj.

Organoj de la komunumoj kun speciala statuso

paragralo 7.

La organoj de Ja komunumoj kun speciala statuso:
- komunuma deputitaro,
- komunuma'plenumkomitato,
- komunumatribunalo,
- komunumapoJicestraolico.

paragralo L

La taskojn kai kompetencojn dc Ja organoj cn Ja komunumoj kun
specia1astatuso, Ja proceduron ee ilia elekto, Ja labormetodon preskrl-
bas la komunumo en sia statuto, konforme al la lc~oj pri Ja teritoria
aötonomio kaj pri la balotoj.
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Ceteraj dispozicioj

paragrafo9.

La movaj rimedoj kai la senmovajoj troveblaj sur la teritoriode ko-
munumo kun speciala statuso, formantaj komunan havajon, game la raj-
toj ligitajal ill, estas komunuma posedajo.

paragrafo 10.

La enspezojn kai eJspezojnde la komunumokun speciaIa statuso di.
finas la jara buAeto.

Profitfontoj de la komunumoj:
1. el la moveblajuj nemoveblajposedajoj,
2. profitoj el entreprenoj, institucioj,agentejojkai aliaj organizajoj en

ilia posedaj o,

3. enspezojel komunumaj impostoj uj depagoj, konforme alla le~o,
4. el donacoj, heredajoj, fondajoj,
5. aparte planitaj rimedoj el la AtatabuAeto, ali per le~oj planitaj

helpoj, donacoj kai
6. aliaj enspezoj difinitaj per le~oj.

paragrafo 11.

La latUe~eco de la financa agado de la komunumo kun speciala sta-
tuso estas sub la kontrolo de la organo rajtigita per &tata le~o.

paragrafou.

Respubliko Serbio subskribas internacian konvencionpor kontroli la
efekti\1gonde la le~o pci la komunumojkun speciala statuso.
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KONVENCIO PRI INTEGRIOO DE LA KOMUNUMOJ
KUN SPECIALASTATUSO

HUNGARAAÚTONOMADISTRIKTO

~~ dispozidoj

plU'8ll'8fo1.

La na.ibarajkomunumo.ikun speáaJa statuso kaj hungara plimulto
por PIi efike plenumi sim agadon el ~a kompctcnteco, home por
protekti la nacian identecon de la hungara ctno, validigi la socia,jnkaj
kulturajn ra.itojnunuiias en asocion.

plU'8ll'8fo1.

Pri la aligo decidas la komunumaj deputitaroj elektitaj per la unDa
höcra plurpartia Job balotado. se lakomunuma deputitaro ne deklaras
opinion pri la afero, ati se la civitanojmalkontentas pri lia dccido, 100
civitanojrajtas proponi plcbisciton.La subskribo de 1000 civitanojdevi.
gas okazigiplebisciton.

plU'8ll'8fo3.

La konvenciopri kunagado ebligas 1iberanaIigon alla hungara dist-
rikto por viJaAoj,kun hungara plimulto anbti el la najbaraj komunumoj,
respektive apartiAon de vilaAojkun serba plimulto CDla bmj, se ill
situas te la rando dc la distrikto.

JNU"8II'8Io 4.

La nomo de la administra kaj rcgistara unoo, formita per inteno
estas: Hungara Atitonoma Distrikto.
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paraanfo5.

Gvidate de klopodo, ke la hungara teritoria au/tonomio havo decan
rezidejon, la konvencio df'Mina~por adminktra centro de la Hungara
AtUonomaDistrikto la urbon Szabadka (Subotica).

paragrafo6.

La kompetenco de la atUonomio

La Hungara AtUonoma Distrikto kompetentas en tiuj aferoj kai tiuj
formoj de direktado, kiuj pro la specifaj cirkonstancoj de la teritorio bj
popoIo, postulas specialan direktadon, kai kinin preskribas la konceman-
taj internaciaj konvencioj.

paragraf o 7.

La Hungara Aötonoma Distrikto en sia kompetenteco zorgas preclpe:

a) pri religiaj kai k1erigaj aferoj, pri direktado de ekonomiaj kai 5OCÍ-
aj agadkampoj,

b) sanoprotekto,
c) informado,

d) jurisdikcio, polico - lat la dispozicioj de apartaj IeAoj,

e) pri la difino de financaj elspezoj kun ties kovro,

t) pri Iobj registaraj taskoj, kiuj lat la IeAojpri la atUonomio kai lat
aliaj leAoj apartenas sub la kompetenteco de la attonomio.

paraarafoS.

En la Hungara AtUonomaDistrikto estas egalrajtaj oficialaj1ingvojla
hungara, serba uj kroata. En la hungara atUonomioee eiuj magistratoj,
oficoj,lernejoj uj situacioj devasesti enposteJÜgitajpersonoj, kiuj konas
kai la hungaran kai la serban, respekbve la uoatan 1ingvojn.

65

~



- ...

paraarafo 9.

Tiuj civitanoj,kies gepatra 1ingvone estas la hungara, serba afi kroa-
ta, en la Hungara Afitonomia Distrikto ~ la samajn rajtojn, kiujn la
legoj kai aliaj reguloj donas alla naciaj minoritatoj en la tuta lando.

paraarafo 10.

La blazonon de la Hungara Afitonoma Distrikto aprobas la Asemb-
leo. La standardo estas tri kolora: ruta-blanka-verda sen blazono kai
sen stelo. La blazonon kai standardon de la Hungara Afitonoma Distrik-
to ani uzas.oficiale apud la standardo, respekUveapud la blazono de la
~to.

La organoj de la Hungara AfitonomaDistrikto

panarafo 11.

La organoj de la Hungara AtUonomaDistrikto cstas:
a) la Asembleo,
b) Distrikta Konsilantaro,
c) la prezidanto.

paraarafo u.

La eeraorganode la HungaraAfitonomaDistriktoestas la Asemb-
leo. Aiajmembro)elektigasper balotojpor 4 jaroj.

paraarafo 13.

La Asembleo:

a) akceptas la statuton,
b) el siaj vicoj elektas Distriktan Konsilantaron,
c) elektas la prezidanton el siaj vicoj,
d) nomumas, respektive elektas membro jn de la administraj komisio-

noj de la Hungara Afitonoma Distrikto la prokuroron, flnancan direkto-
ron, konsilanton por eduko, la policestron kaj 1&aliajn funkciulojn,
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e) decidas pri la buAetouj finkaIkulode la atUonomio.
f) kontrolas la adminimadon en sia kompetenteco. bi sub registara

direktado bi raportas alla eefminKtroper la gubematoro.
g) decidas pri eiuj demandoj difinitajper leAouj per ministra dek-

feto. at pri Ido Ja statuto ta41ri~ Ain-

paraarafo 14.

La Asembleo de la Hungara AötonomaDistrikto aprobas statuton en
sia kompetenteco.

La statuto de Ja Hungara Aötonoma Distrikto difinas:

a) la elektnmanieronpor Ja orgaooj dc la hungara atUonomio,
b) la metodon kunvoki bi fuokci~ la Asembleon. terminojn de la

regulaj kunvenojuj laborordon.
c) regulojn por deklari uj diskOlÜgila statuton. la regularojn uj ilian

vaJiditon.
d) organizon de la ofico gvidatade la prezidanto.
e) detalajn regulojnpri apliko de lingvojen la administrado,
f) la blazonon uj standardon de la Hungara AtUonomaDistrikto ne

povas koliziikun la koncerna konstituciobi la komunumajreguloj devas
barmonii kun la statuto de la Attonomio.

paraarafo 15.

La Distrikta KoDSilantaro:

- pretigas statutproponon por la teritoria atUonomiouj prezentas
~ al la Asembleo.

- prezentas próponojn al la Asembleo el la kompetenteco de la
memregado uj plenumas decidojn de la Asambleo.

- kontrolas la laboron de la aötonomio.
- aranAas la aferojn.kiuj laAla Je&oj at statuteapartenasal & ja

kompetenteco.
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paraarafo 16.

La prezidanto:
- mrp pri la efektivigode.la leAojt ediktoj. de la statuto. de la re-

gularoj de la aötonomio kai de la rcgistaraj instancojt de la decidoj kai
disponoj de la aötonomiot

- nomumasla oficistojn.kiuj ne estas elektendaj,
- mrgas pri la taskojt kiujn la leAo, ministra dekreto kai la statuto

metas en lian kompetentecon.
- reprezentas la interesojn de la Hungara Aötonoma Distrikto.

Anta' enofiQAola prezidanto juras cn la Asembleo. Aötonoma
Distrikto kowendas de la civitanojtvivantaj sur ~ teritorio, ci subven-
cioj kai monhcIpojfiksitaj cn la &tatabUAetO.

paraarafol8.

La salajroj de la postenitaj oficistoj en la &tata adrninidrado estas
kovrendaj el la distrikta buAetotsimile al ties de la komunumaj.

paraarafo 19.

La elspezoj de la justicaj organoj kai de la komunumaj aötonomioj
estas kovrendaj per la euspezoj fibitaj en la leAojkaj wj jurreguloj
kai el helpoj.
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ARGUMENTOJ
ulapro~Do~rlah~g~

teritoria aiitoDomiO

Konsentante la proponojn de lordo Carrington, la prezidanto de la
Jugoslavio-konferencoen Hago, respektiveen Bruselo pci la reguligo de
la statuso de naciaj minoritatoj, la Demokratia Asocio de Hungaroj en
Vojvodinopridiskutis la punkton c. en la dua parto de la menciita doku-
mento, la eblojn, laü kiuj estus garantiata la tie difinita jurstato por la
komunumoj,Ide la hungara etna estas en plimulto.

Sur la bazo de niaj pritraktoj la Demokratia Asocio de Hungaroj en
VojvodinoIdeI la sola legitima,vaste apogata interesdefenda organizajo
de la hungaroj ei tie vivantaj,prezcntas la propanon alla parlamento de
Respubliko Serbio apelaciante, ke la JeAodonantakolegio garantiu spe-
cialan statuson al Ja hungarplimultajkomunumoj(teritorioj) kun propra
leiodono, propra polico, kun propra institucia sistemo kai libera uzo de
la naciaj simboloj.

La propono ebligas alla Vojvodinajkomunumojkun hungara plimul-
to, same al Ja vilaioj, liberan asociiAonal Ja Hungara Aütonoma Dist-
rikto kai ilian apartiion el ii Pri la asoiiio, pci la aJiio al la Hungara
Aütonoma Distrikto Ja civitanojdecidas post Ja unuaj plurpartiaj liberaj
generalaj balotadoj por la 1okajmagistratoj.per la elektitaj novaj komu-
numaj deputitaroj.

La hungara etna bloko apud la rivero Tibisko:la komunumojKanizsa
(Kanjih). Zenta (Senta). Ada. csóka (Coka), óbecse (Stari &fej), res-
pektive en la centra regio de BatU Kishegyes(MaIi Idj~, Topolya
(Ba&a Topola) kai SzabadU (Subotica)kun kelkaj najbaraj komunumoj
formas &kaillian teritorion, Ide en gunda plimulto kaj en relative fer-
mita masivovivu la hungara etna.

Krom la etna. ei tiu regiono havas homogenajn naturajn, kulturajn,
ekonomiajn karakterizojn. TIu ei regiono &: Ja fondiio de novaj admi-
nistraj unuoj en la Respubliko Serbio laü eiu racia logika festus mem-
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komprenebJenedispartigita tuto. sed maJgrat 60 la kompetentuloj pre-
tedasis tiun normalan solvon.evidente aJiaj interesoj direktis ilian agon.

La regionigo.kiu la vojvodinanhungaran etnon disrompis al scp par-
tojt evidente ne estas akceptebla al ni. Tio ja rezultus kulturan kaj eko-
nomian pereon de la hungara etna. Per establo de la hungara teritoria
aötonomio ni klopodas plibonigi nian malfavoran situacion. katmtan per
Dia Dombramalplimultcco;por ke kiel samrajta elemento. Auante ega-
lajn rajtojn kai eblojn. mjn havas la aJiaj popoloj. ni konservu majn na-
ciajn karakterojn. Ni ne POStUIaSpti ol tiu. kion rajtas havi la serba etna
en Kroatio. at en la aJiaj sendependWntaj landoj.

Scrbio ne povas apliki diskriminaciajnnormojn. tn ne povas rifuzi la
nonnigon de la nova laöleia konstitucia statuso de la naclaj minoritatoj
(etnoj). garantion de la memadminish'ajformai. kiuj kongruas kQnla li-
teroj kaj kun spirito de la pacprojekto.

Malfavoradiskriminaciode la naciaj minoritatoj (etnogrupoj). DOnin
premas dum sepdck iam da jaroj, la diskriminaclaj normoj, kio anbt
hodiat trafas nin. eia bo havas siajn radikojn en la malmodernaj justico-
formai. kiujn la Eö.ropa Komunumo kai la tuta civi1izitamondo ne ko-
Das.ffi ne kanas kaj ne akceptas tion. Tiugrade. ke al tiuj landoj, kiuj
ne ~mAA la regulojn pri la rajtoj de la nanminoritatoj (etnoj). kiuj lan-
doj diskriminaciasilin malfavore,hodiat la okcident~ landoj rifuzas ilian
aliton al la Eö.ropa Komunumo. Ni kredas, ke en la eatonto daö.rc tiel
estos.

La prezentita' propono pri la teritoria aötonomio ne enbavas kai ne
detaligas la internajn aferojn de la aötonomio. pri diversaj brantoj de la
bta administrado. öi tiu propono entenas la esprimon de la principo
al certagrada aötonomio por la konturita teritorio. por la Hungara Atto-
noma Distrikto. respektive la fiksadon de la kadroj de tiu aö.tonomio,de
Ptj attonomiaj adminiw-aj instancoj kaj de ilia kompetenteco.

Konvinkite,ke la hungaroj, kiuj vivu en la Respubliko Serbio kapab-
las pJeJÜgila kadrojn kaj la eblojn akirotajn per la aötonomio. ni petas la
btan le~odonan kolektivon aprobi eion tion kaj establi per Ie~o Ja te-
ritorian attonomion Jaikei tiu propono.
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PROPONO
por establi hungarajn lokajn afltonomiojn

Por la pti perfekta afirmiAode la fundamentaj homaj kai minoritataj
rajtoj

deirante de la dispoziciojde la Eöropa tarto. lat kiu Ja lokaj magist-
ratoj apartenas alla fuuti,,~taj kolonoj dc la demohatia repdo.

konvinkitepri no, ke nor lobj magistratoj.poscdantaj veran reapan-
dccon, la aötonomiojgarantias efikan adminictradonparalele kun la raj-
tej de la naciaj minoritatoj (etnoj) al ties h"bereco.

konsiderante. ke la 1ingvo.kulturo, Ja historiaj tradiaoj de la naciaj
minoritatoj (etnoj) estas valoroj, kics konscrvado kaj evouligone estas
nor rajto de la minoritata, sed aokaö intereso de Ja majoritata naaa,
home

konvinJcite,ke Ja minoritata statuso - preape de la sporade vivantaj
kaj lingve izolitaj etnogrupoj - fontanta el la malfavora situacio, estas
solvendaper efiksaj kontribuojkaj dc la &tatakaj de la socio,

konforme kun la ~ supraj ce1oj,kun la preskriboj de la koncernantaj
intemaciaj konvenaoj, preape kun la apelaaoj de la konferenco pri Ju-
gosJavio.konkrete kun la prezentita reguliga propono, en la punkto 23
donita de lordo Carrington pri la eblaj formoj de aötonomio, la Demok-
ratia Asocio de Hungaroj en Vojvodino per sia konferenco prezentas
proponon por establi loku aötonomion de la hungara naaa minoritato
vivanta en izolitaj viJaAojkicl plimulto.

~eneralDj reguloj

paragrafo1.

La naciminoritataj (etnaj) rajtoj estas fundamentaj rajtaj de h"bereco,
kiuj apartenas al ~uj. RespublikoSerbio agnoskas tien kaj garantias ties
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negenindan praktikadon. Sur Ja bazo de tiuj ei rajtol eiuj rajtas libcre
esprimi kal konfcsi sian apartenon al nacia komunumo, etna grupo, ftegi
sian 1ingvon,siajn kulturojn uj tradiciojn, kulti sian religion, uzi sian.
gepatran lingvonuj skribe kal bu&e.

pal'8ll'8fo 2.

Hungaroj vivantaj sporade en opaj k0lonioj, kic Ja membroj de Ja
hungara etna grupo l~ en simpJa plimulto, establas hungaran lom
aiktonomion.

La kompetenteco de la lou afatoDomio

pal'8ll'8fo3.

La kompetentecon dc la lokaj magiatratojdifiDaSla koastitucio kal Ja
legoj. Al la viJagolkun hungara plimulto la Iegoj uj dekretoj devas
ebJigimandatiAonper kompetentecoj uj devoj - laikspecialaj celadoj -
atentante pri la Iingvajkal kulturaj interesoj de la hungaroj.

La Iokaj magjstratoj en Ja kadrol de la legoj disponas komplete pri
eiuj tiaj demandoj, kiuj apartenas al ilia kompetenteco.

La kompetenteco de la Iokaj magistratoj komforme al la legoj estas
plena kal ekskl1l7iva.Tion povas limigialla teritoria - komunuma, regio-
na - organo nor surbaze de konkretaj preskriboj de juraj normoj. .
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Protekto de la Umoj de la teritorlo
en la lou afltonomio

paraarafo4.

La limojde la lokaaötonomionc estas~eblaj sen plebiscitooka-
zigitasur la koncernateritorio.

Estrantaj organoj de la lou afltonomio

paraaraf'o 5.

La loka aötonomio - nc ofendante la leAajn preskribojn - konforme
alla lokaj bezonoj, kai por garantü la efikecon. DIem difinas la internan
strukturon de la admil}istrado.

Kontrolo de la lokaj afltonomioj

paragrafo "

Kontrolo super la funkciado de la lokaj ai1tonomiojeblas nur en la
okazoj kai inter la kadroj preskribitaj en la konstitucio kaj per la leioj.

La kontrolo de la agado de la organoj de la lokaj aötonomioj ienc-
tale celas nur revizionpri la konformecode ties agado alla konstituciaj
principoj kaj al la leioj.

La superaj registaraj organoj rajtas praktiki adminiman kontroIon
super la organoj de la lokaj ai1tonomiojnur pri tiuj taskoj. kies plenumo
kompetentas la lokaj estraroj.
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Financado de la lokaj alltonomioj

pa1'88I'8fo 7.

En la kadroj de Ja ekonomia POIitikOla orgaooj dc la lobj atUonomi-
oj rajtu havi proprajn konvcnajn financajn fontain uzcblajn böcrc cn la
praktikado de sia kompctcnteco.

La lokaj estraroj akiras parton dc siaj monfontoj cI la lokaj impostoj
kai taskoj, kies sumon povas fiksi la atUonomio inter JaölcAe reguligitaj
kadroj.

La finance malfortaj atUonomioj povas esti subvenciataj el Atataj a6
aliaj financaj fontoj, por mildigi siajn finAncajn malfacilaj ain.

Asocüjo de la lokaj adminstraj organoj

Paraanfo 8.

La lokaj adminidTajorganoj rajtas kunlabori kaj aSOCiiAikun la aliaj
lokaj adminidraj organoj dem Ja cfektivigode siaj celadoj kai taskoj por
plenumi siajn taskojn en komuna intereso.

La &tatadevaa agnoski la rajton de la memdirektaj OI"ganojpor aliii
al naciaj ligoj kun la celo defcnw kaj helpi sciajn komunajn interesojn.

La lokaj memdirektaj,memarlminidTajorganoj povas ligi kontraktojn
uj povas kunlabori kun lokaj memdirektaj kai mcniregistaj organoj en
aliaj &tatoj.
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ARGUMENTOJ
~lapro~no~rlah~lo~

afatonomioj

Konsiderante la cirkonstancon,ke sur la teritorio de Vojvodinoekzis-
tas preskai dekkvin naj komunumoj, en kiuj la hungara etna plimulto
vivasen insula (viJa#grupo),akorde alla Emopa Carto pri loka at'atono-
mia kai alla principoj de la reguliga propono de lordo Carrington, alla
preskriboj de Des punkto 2.3, prezentita antai la Jugoslavio-konferenco
en Hago, la Demokratia Asocio de Hungaroj en Vojvodino,elpaAaspor
establi hungarajn Jokajn aitonomioju.

Ni opinias,ke la so1vode la naciminoritata(etna) problemo estas pri-
mara por akin daöran pacon kaj solvila etDajnkODfliktojn.Tiuj proble-
maj estas solvendajlai egalaj principoj kaj normoj. Estas neakcepteble,
ke la speciala statuso de atitonomione estu rajto de eiu nacia minoritato
egale tie, kie ji vivasen loka plimulto, t. n., ke iu ajn popolo att etnog-
rupo akiru privilegiojnkonuatila aliaj popoloj att etnogrupoj.

La dokumento de Hago - kiu fakte egalrajtigasla naciajn minorita-
tojn kun la majoritata popolo bi garantias al ill la bezonatajn kolekti-
vajn rajtojn kai diversajnmemdirektajnformojnpor konservisian idente-
con - proponas tatigan baron ankati alla hungaroj en Vojvodino por
aranji sian nesolvitan situacion.

La demonana so1vode la situaciode la ei tic atitoktonevivantahun-

gara minoritato en la spirito de la dokumentojde Hago - garantiante la
menciitajn atitonomajnrajtojn - reprezentas progreson en la solvo de la
antagonismojkaj stre&j en ei tiu geopolitikaregiono por estigi konwt-
ojn al paca kunvivadokaj al la procezo de nova Eöropa aranAo.
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