ELÕZMÉNYEK
Bánát (vagy Bánság), a jelenlegi helyzetétõl eltérõen, amikor csak mint földrajzi fogalom szerepel a
köztudatban, létezését évszázadok óta olyan szociális és gazdasági jellegzeteségekre alapozza, amelyek
évszázadok óta fejlõdtek ki, a világi és vallási intézményeiben, egységes többnemzetiségû kultúrájában és
hagyományaiban.
Szem elõtt tartva Bánát polgárainak érdekeit, hogy jövõjét Vajdaságban a békés együttélésben akarja
megvalósítani és azt, amit a közelmúlt bebizonyított, hogy Bánát az elmúlt 70 év folyamán erõtelyes
marginalizációnak volt kitéve, a Bánáti Fórum, Bánát egész szociogazdasági lénye védelmében a következõ
alapelveket fogadta el:

A BÁNÁTI REGIONALIZMUS ALAPELVEI
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•
•
•
•
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•

Bánátnak egységesnek, többnemzetiségûnek és oszthatalannak kell megmaradnia.
A bánátiak támogatják Vajdaság fokozotabb önállóságát, azzal a feltétellel, hogy egy ilyen
Vajdaságban, Bánát mint Régió szerepelhessen a Vajdasági képviselõházban, amely három tanácsból
állna, és ahol közössen a többi régióval dönthetne saját sorsáról.
Egy ilyen Vajdaság és Bánát meggyorsítaná térségünk csatlakozását a Középeurópai Régióhoz az
EURÓ TRIÓ-hoz vagyis a DUNA – TISZA – KÕRÖS - MAROS régióhoz (Magyar – Román - Jugoszláv
államközötti régió) és más intézményekhez, amelyek nélkül senki Európa e részén nem számíthat
fejlõdésre.
Bánátnak saját címere, lobogója és ünnepi Bánáti dala legyen.
Bánát alapvetõ jelképei jelen kell, hogy legyenek Vajdaság címere, lobogója és himnusza
kidolgozásnál.
Bánáthoz vissza kell csatolni területe délkeleti részét, amely jelenleg Szerbia, vagyis Belgrád város
fenhatósága alatt van.
Bánátot mint ökológiai régiót kell, hogy elismerje Románia, Magyarország, Jugoszlávia és az Európai
Únió, illetve az ENSZ illetékes szervei.
Bánát teljes fegyvertelenítését követeljük.
A helyi önkormányzatok teljes mértékben decentralizáltnak kell, hogy legyenek az „Autonómia a végsõ
felhasználok kezében“ elv alapján, kiemelve az egyént mint az autonómia legfontossab tényezõjét.
A városok és községek (minden 3000-tõl nagyobb lélekszámú falu) közvetlenül kell, hogy legyenek
képviselve Bánát képviselõházában.

ÖSSZEFOGLALÓ
I.

A Bánáti Forum tevékenységét teljes mértékben alárendeli a fent említett célok minél gyorsabb és
alaposabb megvalósítása érdekében.
II.
A Bánáti Fórum támogat minden olyan jelentõs Vajdasági vagy Vajdaságon kívüli politikai pártot vagy
civil tömörülést, amely Vajdaságot mint komoly tényezõt ismeri el az ország jogi, törvényhozó és
végrehajtó hatalmi rendszerében.
III.
A Bánáti Fórum fent felsorolt álláspontjai Bánát lakosságának szabad akaratát tükrözik, ennélfogva el
kell õket ismerni mint Vajdaság tartós belsõ berendezésének az elõfeltételeit. Az általános
demokratikus normák mellett, mint amilyenek a nemzeti, vallási és általános emberi szabadságok és
jogok, a következõ irányvonalakat is magában foglalja:
•
Vajdaság regionális berendezése
•
Bánát, Szerémség, Bácska és Újvidék Szabad város regionális intézményei
•
A Vajdasági képviselõház háromházas berendezése amely három tanácsból tevõdne össze:
1. A POLGÁROK TANÁCSA
2. A NEMZETEK TANÁCSA (NÉPI, ETNIKAI TANÁCS) Minden nemzet egyforma számú
képviselõvel lenne képviselve e tanácsban, ha a számaránya szerint erre joga van.
(Legkevesebb 0.5% Vajdaság összlakosságához képest. A lakosságnak a nemzeti
hovatartozását a Vajdasági képviselõház bizottsága, az EBESZ stb. által ellenõrzött
népszavazáson kell majd kinyilvánítania.
3. RÉGIÓK TANÁCSA (REGIONÁLIS TANÁCS) Bánát, Szerémség, Bácska és Újvidék
Szabad város regionális tanácsaiból állana össze. E tanács a határozatait
konszenzussal hozza meg.
•
A Regionális tanácsoknak és Újvidék Szabad város Tanácsának joga lenne szabad akaratból
gazdasági és kulturális kapcsolatokat létesíteni a szomszédos régiókkal a környezõ országokból, az Alkotmány
és az érvényes törvények felhatalmazása alapján.

ISTEN ÁLDJA MEG A BÁNÁTI RÓNASÁGOT AMELY MEGTARTOTT ÉS ÉLTET
BENNÜNKET!

