STRA TEGIAI FUZETEK - 4.

Szloboda Janos hozzaszolasa
Tisztelt HOlgyeimes Uraim! Ezelott egy fel evvel
tortent, bogy egy j6akar6m a Magyar Sz6 Sorskerdeseink
cimii rovaillbanazt frta r6larn, bogy en mindenbe belekotyogok. Kicsit durvabban fogalmazott. Most val6ban
olyasmibe szeretnek belesz6lni, arnihez nem ertek. Ez a
gazdasag. De valarnihaszna az ilyen hozzasz6lasoknakis
van, mert ilyenkor az embert helyreigazftjak,es tanul be100evalarnit.En is, arnennyibenbutasagotmondok, varom
majd a szfveshelyreigazftast.
Nagyon okos es nagyon elszomont6 dolgokat hallottarn itt a temaval kapcsolatban, kiveve Egeresi baratunk
orok optimizmusat,ilyennekis ken kozttink lenni, kUlonben nagyon elszontyolodnank. Altalaban azt magarn is
tapasztalom, bogy valami nem stimmel, hiba van a kreta
kortil. Ha ezt masban nem latnam, akkor lathatom a
nyugdfjak kortil, arnelyet valarnennyi nyugdfjas tarsarnmal egytittket-haromh6naposkesessel kapunk kezhez, es
egy megveszekedettdinar karnatnemjar fa. Viszont ha en
a villanyszamIa befizetesevel kesek egy napot, vagy a
kommunaIis szamIaval, akkor rogton folszamoljak a
btinteto karnatot.
De most nem panaszkodni akarok, hanem azt szeretnem elmondani, bogy ezekkel a szep es fOlemelotervekkel kapcsolatban, arnelyeketreszben a regi6k folemelkedeserol es egytittmiikodeserolhallok, masreszt az Eur6pai
Uni6ba val6 integnU6dassalkapcsolatban, az anyaorszag
varhat6 javar61. Hol van itt az anyaorszagt61,Magyarorszagt61 elszakftott kisebbsegeknek a java, a haszna? El
tudom kepzelni, bogy a regi6k Eur6pajab61 Vajdasag
bizonyos mertekben profitaInifog. Csak att61felek, bogy
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nu, kisebbsegi magyarok,meg ebb6l sem fogunk igazan
profitaIni, hiszen ennek a profitnak nagy reszet Belgnid
megint el fogja t6ltink szfvni. A porszfv6 markak koztil,
azt hiszem, Belgnidr6lkellene valamit elnevezni. Ennek
tizleti propaganda erteke lenne, mert ennel jobban nem
szfvsenki.
A tovabbiakban azt szeretnem az eddigiekhez meg
hozzaruzni, bogy nektink,halmozottanhatranyos helyzetben lev6 kisebbsegeknek, nem eleg eselyegyenl6seget
biztosftani. Mi, kerem szepen, egy fordftott hendikep
versenyben vesztink reszt. Ntalaban ugy van, bogy az
id6sebb evjaram es gyongebb lovakkal szemben a fiatalabbakat, az er6sebbeket terhelik meg. NaIunk fordftva
van, az oregebb es gyongebb lovakra rakjak rei azokat a
bizonyos homokzsakokat. Boesanat, bogy lovakhoz hasonlftottam magunkat. Amfg azt nem latom, bogy mi
kisebbsegek bizonyos kedvezmenyekben, bizonyos
el6nyjogokbanreszestiltink,addig nekem hiaba beszelnek
regi6kr61,hiaba beszelnek nekem egyestiltEur6par61.Itt
azt latom, bogy ninesbiztosftvaa megmaradasunk.
Biztatnak benntinketazzal, bogy majd integraI6dunk.
Igen, majd tfz ev mulva. De meglesztink-emeg? Hiszen,
amint latjuk, mi kepesek vagyunktfz ev alatt tfz szazalekat fogyni. Az 50 evvel ezel6tti fel milli6r6l sikertilt a
feIere esokkentink. A gazdasagi pozfci6k kiesusztak a
kezeinkb61.Talan meg a fold, a term6fold az, ami a magyarsagkezeben van, itt Vajdasagban.Latjuk, a term6fOld
nem strat6giaiobjektum.Abb61legfeljebbteng6dni lehet,
de megelni nemoAz ipari objektumokb61lehetne,de azokat Iatjuk, milyen rabl6gazdaIkodassalprivatizaIjak. A
haborUs nyereszked6k, a mindenfele maffiatagok, azok
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fognak bag6ert hozzajutnia fOlepftettipari objektumainkhoz is.
Ami az Eur6pai Uni6t illeti, latjuk, hogyan viszonyul
a nernzetikisebbsegekhez.Sajnos,az anyaorszagiszemleletben is va./1.nakbizonyos vaItozasok. Kerem szepen,
lehet, bogy a nevet rosszul mondom, Verhaugen l1maka
nevet, aki azt mondta, bogy 6 e16ttecsak egy bizonyossag
van, MedgyesiPeter ur magyar,Mark6 Bela pedig roman.
Ebb61 lathatjuk, bogy mekkora erzekkel viszonyul az
Eur6pai Uni6nak a kisebbsegitigyekkelmegbfzott embere a kisebbsegi tigyekhez.Nagyon fe16,bogy az Eur6pai
Uni6 nem a nernzetek uni6ja lesz, hanem egy vegs6kig
btirokratizaIt, tOrvenyek szovevenyevel guzsba kotott
ujabb nagyhatalom.Ha nem is annak az ideo16gianakaz
alapjan, amelynek alapjan a Szovjetuni6 miikodott. Itt
mans lathat6, a kialaku16banlev6, egymassal szemben
aIl6 uj tOmbokneka voluntarista, az Amerikai Egyestilt
AIlamoknak a kenyszerft6 nyomasa erre a kialaku16ban
lev6 Eur6pai Uni6ra, amely a Szovjetuni6helyett a masik
p61ustfogjajelenteni.
Nem latok semmi megnyugtat6dolgot, es f61egnem
latom a mi lettinketbiztosftvaaz Eur6pai Uni6ban sem es
a regi6k egyestilesebensem. Kerem szepen, az anyaorszagban kidolgoztak egy kedvezmenytorvenyt, amely
bizonyos preferenciakat adna a kisebbsegben lev6 magyarsagnak,bogy ebb61a halmozottanhcitranyoshelyzetb61valamit behozzon, de akkor az els6 fOlszisszenesreaz
anyaorszag rogton nagyresztvisszavonja, azzal, bogy, ne
tegytink ember es ember kozt ktilonbseget. Igenis ken
ktilonbsegettenni, hiszen nem mi tessztikezt a ktilonbseget, hanem veltink szemben teszik ezt. En arra szeretnek
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tehat ramutatni, hogy gondoljanakrank, gondoljanakrank
mindazok,akik valamelyestis befolyassallehetnekezekre
az ujabb integnici6kra, amelyekbol val6ban lehetne nektink bizonyos hasznunk.De csak akkor, ha az integnici6ban resztvevok is ugy akarjak. Koszonom szepen, hogy
meghallgattak.
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