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A Nemzeti Összetartozás Bizottságán belül külön albizottságot hoztak létre idén, hogy segítsék
a határon túli magyarok autonómia-törekvéseit. Az albizottságban tartott beszámolót Korhecz
Tamás, a Magyar Nemzeti Tanács elnöke.
Alapkérdés a kisebbségek önrendelkezése, Európában számos bevett és gyakorolt formája is
van ennek – mondta az MTVA Hírcentrum szerint Szili Katalin egykori házelnök, a Nemzeti
Összetartozás Bizottságának alelnöke, aki jelenleg az autonómia albizottságot vezeti.

Hozzátette: az albizottság létrehozásával éppen az a céljuk, hogy a határon túli magyarok
autonómia-törkvéseit a magyar parlamentből is segíteni tudják. Szili Katalin: „A nemzeti
összetartozást nem csak a bizottság miatt, hanem egyébként is a mai globális világ és a XXI.
század Európájában egy kitüntetett kérdésnek tartjuk, ugyanakkor úgy hiszem, hogy vannak
olyan kérdések, amivel közösen foglalkoznunk kell, nem csak a közös tudás érdekében, hanem
a közös eredő megteremtése érdekében is.”

Az MNT elnöke, Korhecz Tamás szerint az autonómia megkerülhetetlen a kisebbségek tartós
egyenjogúsága és megmaradása érdekében. „Az autonómia, a nemzetiségi autonómia nem
varázsvessző, nem csodaszer, és nem mantra, legalább annyira megkerülhetetlen és
helyettesíthetetlen közjogi eszköze annak, hogy egy elszakított közösség identitásában,
fejlődésében a szülőföldjén megmaradhasson és gyarapodhasson.”

A Délvidéken kétféle autonómia létezik – mondta Korhecz Tamás. Egyrészt épül a saját
személyi elvű kulturális autonómia a közvetlenül megválasztott Magyar Nemzeti Tanácson
keresztül, másrészt van egy hét évtizede működő regionális területi autonómia is a
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tartományban, amely szintén hozzájárulhat az intézményes kisebbségvédelemhez.

Az ülésre az MNT elnöke mellett a testület több tagját, vajdasági magyar pártok képviselőit is
meghívták, így László Bálint az MRM elnöke, Ágoston András a VMDP elnöke, Csonka Áron a
VMDK elnöke és Rácz Szabó László az MPSZ elnöke is részt vett a bizottság munkájában.

Az MRM elnöke felszólalásában, az MNT elnökének felvezetőjére reagálva, elmondta, hogy a
nemzeti tanácsok közül azért emelhető ki a magyar, és azért ülhet Korhecz úr is a bizottság
előadói székében, mert sikerült elérni, hogy magyar pártok jelöltjei uralják az MNT-t 85-90
százalékban. Ezzel ellentétben a többi, egy tucatnál is több szerbiai nemzeti tanács esetében a
Demokrata Párt vezette civil szervezetek vették át az irányítást és bénították meg a munkát. Az
MNT-t is 2014-ben veszélyeztetheti ez a helyzet, ha nem változtatnak az országos kisebbségi
önkormányzatokra vonatkozó választási törvényen, amely kiskaput hagy a civil szervezetek
indulására. László Bálint a kisebbségi választói névjegyzék kapcsán hozzátette, hogy a 2011-es
népszámlálás előtt egy nagy lehetőséget szalasztott el a VMSZ. Az MRM kérte, hogy legyen
egy kérdőív csatolva a népszámlálási biztosok űrlapjaihoz, amelyben megkérdezhették volna a
polgárokat, hogy kívánnak-e felíratkozni valamelyik kisebbségi választói névjegyzékre. Jelenleg
a délvidéki magyarok mintegy kétharmada szerepel a listán, ami messze áll a teljességtől.

Vajdaság MA nyomán MRM sajtószolgálat
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