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Egeresi Sander
Az eur6integraci6 vajdasagi
es vajdasagi magyar szemmel
Gyakorlati lehetosegek
Tisztelt Holgyeim es Uraim, nagy Gram szamomra,
bogy meghfvtak erre a mai tanaeskozasara. Sandorral
es Jeno atyaval mar targyaltunk a tanaeskozas elokeszftese sarin. Amit itt mondani szeretnek, az gyakorlati
jelentosegii. Eloadasom temaja Az eur6integraci6 vajdasagi es vajdasagi magyar szemmel, gyakorlati lehetosegeink a1cfmmel.
Bevezetokent engedjek meg, bogy elmondjam
onoknek, bogy 2000 okt6bereben, amikor megtOrtent a
hatalomvaltas,az uj vajdasagi demokratikus hatalom
harom strategiai eelt tiizott ki maga ele.
1. Az elso a val6s vajdasagi auton6mia letrehozasa
tOrvenyhoz6, vegrehajt6 es igazsagszolgaltat6 funkci6kkal.
2. A masodik strategiai eel, amit H6di ur mar emlftett az iment, a tObbnemzetisegii Vajdasag egyenjogusaganak es egyenrangusaganak a biztosftasa a mindennapi eletben. Tehcittiszteletben tartva mind a 26 nemzeti kozossegnek az alapveto erdekeit a megmaradasra
es az ittmaradasra. E feltetelek biztosftasa.
3. A harmadik strategiai eel pedig pontosan ez,
amirol itt ma beszelUnk, nevezetesen Vajdasag
euroregionalis egyUttmiikodesenek erosftese, bovftese,
a gazdasagi, kulturaJis lehetosegek felkutatasa. Ezzel
egyUtt Vajdasag imazsat is erosfteni kfvanjuk, mint
legfejlettebb regi6et a Szerbiai-Montenegr6i allamko21

STRATEGIAI FOZETEK - 4.

zossegben. Szlogenkent immar ket eve emlegetjtik,
hogy Vajdasag Szerbianak a mozdonya az
eurointegraci6s folyamatokban. Aminek van alapja is,
hiszen a legfejlettebb regi6kent vagyunk jelen ebben a
mind a mai napig vegtelentil kozpontositott rendszerben. Es itt alljunk meg egy pillanatra: Hol voltunk?
Hol vagyunk? Es hollehettink, illetve hollesztink?
1989-ben az Ante Markovic neve altal femjelzett
reformpolitika kovetkezteben az akkori JSZSZK az EU
e16szobajaban volt. J6l emlekeztink mindnyajan, hogy
az akkori Jugoszlavianak 1992-ben Spanyoloszaggal es
Portugaliaval egytitt kellett volna az Eur6pai Uni6ba
lepnie. Az orszag az EU teljes jogu tagjava valhatott
volna, ha a nacionalista 6rtilet, a sovonizmus,
Milosevic es a tObbiot vezer politikaja nem a szethullashoz, a nem a gyli16lkodeshez,nem a veres haborukhoz es a leszegenyedeshez viszi az orszagot. A vajdasagi magyarsag mindebben a szenved6 alany szerepet
tOltotte be, hiszen ma liitjuk, hogy 50 000 vajdasagi
magyar hagyta el a sztil6foldjet. Nemzeti kozossegtink
a gazdasagi tank szelere jutott, nem beszelve szocialis
helyzettinkr6l, amely kisebbsegi sorsunkb6l kifoly6lag
benntinket hatvanyozottan erintett es erint.
Az 1991-2000-es id6szakban az izolaci6, a gazdasagi elszigeteltseg id6szakaban Eur6pa fele a kapcsolatokat - sajat testvervarosi kapcsolataik reven -, egyedtil
az onkormanyzatok tartottak fonn, kozttik a magyar
tObbsegii onkormanyzatok is, valamint a nem kormanyzati szervezetek. Ezek reven lehetett valamifele
kapcsolatot fonntartani Eur6paval es a vilaggal.
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A miloseviCi represszi6s idoszakban, 1997-ben lt~trejott ugyan a DKMT (a Duna-Koros-Maros-Tiszaeuroregi6), es teny, hogy Vajdasag is alapft6 tagkent
frta ala a csatlakozast, de 2000 okt6bereig Vajdasag
szempontjab6l a DKMT gyakorlatilag protokollaris
jellegii volt. Ezt ki kell hangsulyoznom. Igaz, hogy az
anyaorszagi es romaniai megyek anyagilag is kihasznaltak az euroregi6s kapcsolatteremtesben, kapcsolattartasban es kapcsolatepftesben rejlo lehetosegeket,
mint ahogyan 2lkonkret projektumok finanszfrozasara
is szert tettek.
2000 okt6bereben, mint a parlament alelnoke, es
aki az euroregionalis egytittmiikodessel van megbfzva,
elkertem az osszes DKMT-anyagot, rogtOn okt6ber
vegen, es akkor lMhattam mindazt, amit mondtam,
hogy va16jaban a milosevici hatalom kizar6lag protokollaris jelleget tulajdonftott a kapcsolatoknak, es Vajdasagnak eddig ez az egytittmiikodes semmifele anyagi
vagy mas hasznot hasznot nem hozott. Gyakorlatilag
ki.ilsoszemlelo volt Vajdasag, hiszen - ahogy mondtam
- nem volt erdeke a rezsimnek ezt az egytittmiikodest
fejleszteni. Masfelol a gazdasagi szankci6k miatt Vajdasag az eur6pai uni6s penzekhez nem is ferhetett hozza.
A 2000 okt6beri fordulat utana a helyzet 180 fokban megvaltozott. Ami a DKMT-t illeti, 2000 decemberetol egeszen ez ev januarjaig elnokloje voltam az
Elnokok F6rumanak. A hagyomany egy mandatumot
(12 h6napot) lat elo, en gyakorlatilag ket evig elnokloje
voltam ennek az eur6pai regi6nak. Errol a regi6r6l el
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kell mondanunk, bogy tertiletileg is es a nepesseg szamat tekintve is Eur6paban az egyik legnagyobb regi6.
Itt Iepiink at, 2000 okt6beretol a protokollaris keretbol a konkret projektumok idoszakaba. Ebben a ket
eves idoszakban szi.ilettek olyan kolas projektumok,
amelyekkel palyaztunk Briisszelbe. Val6szfniileg hallottak a Zsombolya-Kikinda-Szeged vasutvonal felujftasar61,a Bega tisztftasar61es haj6zasra val6 alkalmassa teteIerol. Ezekre paIyaztunk Brtisszelbe.
Es itt alljunk meg egy pillanatra, es vegyiink egy
peldat a gyakorlati eletbol. Azt hiszem, az anyaorszagi
vendegeink is meg fogjak erosfteni, amit mondani fogok, hiszen Magyarorszag sokkal kozelebb van az Eur6pai KozQsseghez, maholnap tagja lesz. Azt, bogy
hogyan miikodik az Eur6pai Uni6 brtisszeli intezete,
jobban tudjak biztosan, mint en. A projektumokat az
Eur6pai Uni6 j6vahagyja, megszavazza, es aztan tisztelt holgyeim es uraim, a kovetkezo negy-ot evig varakozni kell, amfg a penzt el nem juttatjak. Ez a gyakorlat. Az a par ezer ember Briisszelben a hivatalokban a
kamatokb61 el, abb61 tartja faun magat, nem erdeke
egyaItalan, bogy a megszavazott tamogatast mielobb
celba juttassa. Ezzel kapcsolatban kell megemlfteni,
bogy lobbi szervezetekre, lobbi intezmenyekre es emberekre van sziikseg mindenhol Eur6paban, bogy a
projektumok penzeleset befolyasoljak, azaz gyorsftsak
fel a projektumok finanszfrozasat. Ne kelljen negy evig
vami ra, hanem egy even beli.ilkapjuk meg a penzt az
elfogadott projektumokra.
A hatekonysag szempontjab61 at kell fogalmazni a
szerepiinket a DKMT-ben, ezt (H6di) Sander nehany
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gondolattal emlftette is. Hatekonyabba ken tenni az
egytittmiikodest a kulturalis egytittmiikodes, a var-osok
es teleptilesek partneri kapcsolatai, a hatarok atjarhat6saga teren. Ervenyt kell szerezni a szlogennek, bogy a
hatarok ne valasszanak el, hanem kossenek ossze benntinket. Es itt hadd hivatkozzak egy konkret projektumra, egy konkret kezdemenyezesre, amelyet bar-om
hettel ezelott a vajdasagi parlament euroregi6s es nemzetkozi kapcsolatokkal foglalkoz6 bizottsaga is j6vahagyott es tamogatott. Nagyon erdekes kezdemenyezesrol van sz6. Emlftetttik, bogy a leendo Eur6pa a
regi6k Eur6paja. De termeszetesen ezzel lehetoseg
nyflik a mikroregi6knak a letrehozasara is a megIevo
regi6kon belli!. Ket eszak-bacskai teleptilesnek,
Bajmoknak es Pacsernak, valamint magyar oldalon
Bacsalmasnak es Kunbajanak a kezdemenyezesere
kertilt sor egy egytittmiikodesi megallapodas alairasra.
Pontosabban majus 25-en, a DKMT napjan szeretnek
tinnepelyes keretek kozott alairni azt az egytittmiikodesi megallapodast, amely teleptilesi szinten lehetove
teszi a gazdasagi es kulturalis erdekeknek az egyezteteset. Nagyon fontos lepes ez, mert amirol beszelgetttink,
bogy a polgaroknak, fgy a vajdasagi magyarsagnak az
alapveto erdekei is elsosorban teleptilesi szinten, illetve
az onkormanyzatokban val6sulnak meg. Ha az erdekeket vessztik alapul, akkor ezek azok a kozossegek es
intezmenyek, ahol az erdekek ervenyestilhetnek. Az
ilyen kezdemenyezeseket a vajdasagi parlament is egyertelmiien tamogatja.
A DKMT-ben a vajdasagi magyarsagnak helye es
szerepe van. A kovetkezo idoszak a nemzeti k6z6sse25
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giink reszerol arr6l fog sz6lni, hogy ki tudjuk-e haszmilni lehetosegeinket, mert, amint mondtam, lehetosegeink vannak.
Visszakanyarodva a vajdasagi, az euroregionalis es
a nemzetkozi kapcsolatokra, ezt a strategiai cell harom
a1csoportralehetne osztani.
1. Az elso eel - figyelembe veve az orszag kiilpolitikajat es az eurointegraci6s tOrekveseit- az, hogy Vajdasag erosltse a szomszedainkkal val6 kapcsolatat.
Ebben a kerdesben a vajdasagi magyarsagnak fontos
osszekoto szerepe van. Szerbia es Vajdasag Eur6pai
Uni6hoz veleta utja Magyarorszagon keresztiil vezet.
Vajdasag erdeke, hogy szomszedaival apolja es erosftse gazdasagi, kulturalis es politikai kapcsolatait. A
DKMT tObbekkozott ezt a szerepet is be tudja tOlteni.
2. A masodik strategiai eel (az a1csoporton beliil),
hogy erosfteni szeretnenk a regionalis egyiittmiikodest
a volt JSZSZK teriileten levo regi6kkal, megyekkel,
kantonokkal. Ennek megvan a tOrtenelmi, kulturalis,
gazdasagi es minden egyeb mas alapja. E teren mar
konkret, kezzelfoghat6 eredmenyekrol is beszamolhatunk. A vajdasagi parlament egyiittmiikodesi protokollt
lrt ala a horv<itorszagivukovari megyevel, Isztriaval, a
tuzlai kantonnal, de hasonl6 targyalasokat folytatunk
Szlav6nia es Baranya megyevel is. Tovabba konkret
kapcsolatokat epltettiink ki Montenegr6val, fiiggetleniil
att61, hogy a statusunk nem azonos. Fiiggetleniil a statusbeli kiilonbsegektol, a lenyeg az, hogy uj regionalis
egyiittmiikodesjojjon letre a volt Jugoszlavia teriileten.
Tavaly voltak isztriai napok Vajdasagban, illetve vajdasagi napok Isztriaban, amelynek gazdasagi eredme26
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nyei is vannak, hiszen egytittmiikodesimegallapodasok
jottek letre a ket regi6 kozott.
3. A harmadik fontos alcsoport beeptilni az eur6pai
integraci6s intezmenyrendszerbe, megalapozni, letrehozni es termeszetesen boviteni kapcsolatainkat az
eur6pai regi6kkal. Itt van a nagy lehetosegtink, amit
(H6di) Sandor is emlitett, az Eur6pai Regi6k Kozgyiilese, amely tavaly Vajdasagot felvette tagjai koze. Varhat6, hogy ebben az evben konkret projektumokkal is
palyazunk regi6s programokra. Tudnunk kell, hogy az
Eur6pai Regi6k Kozgyiilese 243 (lehet, hogy 245?)
taggal rendelkezik. Ebben a fangos testtiletben nektink
is helytink van, es mi is reszt vesztink a donteshozatalban.
Hadd emlitsem meg meg a bilateralis kapcsolatokat. Hogyan lehet a bilateralis kapcsolatokat megalapozni, a masik relet is erdekeltte tenni? Ebben nem
mindig a penz es a gazdasagi erdek a donto, hanem
peldaul az olyan gesztusertekii lepesek is, mint amilyen
a parlament dontese a kollektfv biinosseg elvenek eltorleserol, melyet a Vajdasagi Magyar Szovetseg javasolt.
A dontes ez ev februar 28-an sztiletett meg. A legut6bbi nemetorszagi utamon, amelyet (H6di) Sandor itt
emlftett, egyertelmii volt a koszonet. Megvaltozott a
fogad6keszseg az elozo evhez viszonyftva. Minden
tartomanyban, ahol jartam, ezt a dontest politikailag
bator, eur6pai szellemisegii es pelda ertekii lepeskent
ertekeltek. Ennek kovetkezteben megnyfltak olyan lehetosegek, amelyek korabban sz6ba sem johettek. Peldaul varhat6, hogy nyar vegeig az ulmi szekhelyii Duna-Btir6 megnyitja ujvideki kirendeltseget, amelynek
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egyik feladata lesz a gazdasagi, kulturalis es civil erdekeknek a ,koordinahlsa a dunai regi6ban. Masik pelda,
az ev vegeig varhat6an elkesztil az az egytittmiikodesi
protokoll, amelyet Vajdasag es Baden-Wtirtenberg
tartomany kepviseloi fognak alafmi. Ez 6riasi lepes,
amelyben nagy szerep jut a civil szferanak is abban,
bogy az egytittmiikodesimegallapodas megfelelo tartalommal telftodjon.
Jovore Ulmban, a vilaghirii Duna-fesztival kereteben, vajdasagi napokat rendeztink, s ez lesz a kozponti
rendezveny. A mi feladatunk, bogy elokeszitstik a terepet a ktilonfele euroregi6s programokhoz es egytittmiikodesi megallapodasokhoz.
Ami a vajdasagi magyarsagot illeti, a civil szferanak, vallalkoz6inknak ki kell, bogy hasznaljak az eur6pai kozossegi programokkal kapcsolatos lehetosegeket,
es palyazni kell. Ugy velem, bogy a vajdasagi magyarsag strategiajat egyertelmiien az ilyen es ehhez hasonl6
tanacskozasok alapjan a Magyar Nemzeti Tanacsnak
kell megfogalmaznia. Itt azt hiszem, ebben a kerdesben
is osszhang van. A Nemzeti Tanacs alapveto feladata
lesz, bogy a vajdasagi magyarsag erdekeit megfogalmazza es beillessze az eur6pai uni6s programokba,
figyelembe veve a realitasokat.
A vajdasagi magyarsagnak - es ezzel szeretnem
z:imi gondolataimat -, szemleletvaltasra van sztiksege.
Az ut6bbi idoben kozszerepleseim soran tObb helyen
alkalmam volt meggyozodni arr61, l1ogy az emberek
mennyire tajekozatlanok. Nem tudjak, mi az, bogy Eur6pa. Mi az, bogy eur6pai regionalis egytittmiikodes.
Nem tudjak, bogy hol vagyunk ebben a folyamatban. A
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szemIeletvaltas kialakitasaban a civil szferara nagyon
fontos szerep harn!.
Nem kell csodalkozni azon, bogy Magyarorszagon
csak a polgarok 45 szazaleka vett reszt az uni6s csatlakozassal kapcsolatos referendumon. Pedig ott a sajt6 es
mindenki masr6I sem beszelt evek 6ta, mint arr61,bogy
Magyarorszag az Eur6pai Uni6 tagja Iesz. Ami heIyzettink ennel sokkal rosszabb, nalunk az emberek sokkal
tajekozatlanabbak.
A szemIeletvaItas tekinteteben konkret Iepesekre
van sziikseg, es oIyan mediara, oIyan fellepesekre,
ameIyek a vajdasagi magyarsag es a veliink elo tObbi
nemzetiseg figyeImet feIhfvja az Uni6ra.
Kiilon kerdes, bogy miIyen Iesz a vajdasagi magyarsag heIyzete, eselye Magyarorszag uni6s csatlakozasa titan. Nekiink erre az idoszakra is feI kell kesziilniink. A vajdasagi parIamentben azt fontolgatjuk, bogy
mikor nyitjuk meg briisszeli es strasszburgi irodankat,
ameIyekre nagy a sziiksegiink Iesz a Iobbizas erdekeben. Azt hiszem, bogy a vajdasagi magyarsagnak is el
kell gondolkodnia azon, bogy Magyarorszag uni6s
csatlakozasa titan mikor nyitjuk meg mi vajdasagi magyarok budapesti kirendeItsegiinket, irodankat.
Koszonom szepen, bogy meghallgattak.
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