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Scrisoare Voivodinenelor şi Voivodinenilor
Dragi prieteni!

Î

n faţa noastră sunt zile importante. De multe ori până acum
s-a vorbit despre însemnătatea alegerilor, dar alegerile care
ne sunt în faţă merită cu adevărat să fie numite de importanţă
deosebită şi pentru Voivodina şi pentru întreaga Serbie şi pentru
fiecare dintre noi în parte.
Alegând delegaţii în Adunarea Populară a Republicii Serbia
participăm la referendumul între Europa şi izolare. De aceia neam adunat în jurul listei „Pentru Serbia europeană”, pe care
sunt aceia care au dat dovadă că sincer pledează pentru valorile
europene şi calea rapidă în Comunitatea europeană, indiferet de
ideile diferite când este vorba despre alte teme politice. Calea pe
care ţara trebuie să pornească după aceste alegeri este mult mai
importantă decât interesele strict legate de politica partidelor şi
diferenţele între ele.
La alegerile pentru Adunarea P.A.Voivodina, credem că este important ca cetăţencele şi cetăţenii Voivodinei să aibă posibilitatea să aleagă între mai multe opţiuni democratice. Noi, Liga
Socialdemoctaţilor Voivodinei, mergem cu lista „Împreună pentru
Voivodina – Nenad Cianac”, care este unica listă pe care sunt partide şi organizaţii fondate şi care funcţionează pe teritoriul Voivodinei. Suntem încrezuţi că pentru Voivodina în Voivodina trebuie să
luptăm cu ambele mâini, că nu se poate ca o mână să fie legată la
spate de disciplina de partid faţă de centrala din Belgrad.
Despre destinul Voivodinei treubie să se hotărască în Voivodina.
De fiecare dată când vine cineva din Belgrad să propage ideile
noastre , noi îl aceptăm, dar ră,ânem convinşi că despre interesele
Voivodinei cel mai bine gândim noi care nu avem stăpâni politici la
Belgrad. Pentru noi cel mai important ţel este ca toţi în Voivodina
să trăiască bine, pe când partidele a căror centrală este la Belgrad
au şi alte priorităţi.
Trebuie să acţionăm repede. Am pierdut deja douăzeci de ani în
războaie, izolaţii, sancţiuni, inflaţii şi stat pe loc.Noi avem novoie
de Serbia în Uniunea europeană, stabilă, sigură şi pe care se poate
conta, iar în ea Voivodina autonomă, regiune europeană, fără frontiere faţă de prieteni, fără frică de viitor şi siguranţă, fără şomaj
şi sărăcie.
Pentru noi asigurarea progresului şi viitorului sigur pentru
cetăţencele şi cetăţenii acestei ţări este cel mai înalt grad de patriotism. Noi în Voivodina nu dorim să producem în nici un mod
nici un rău Serbiei,dar provincia noastră este parte a Serbiei la fel
ca şi Belgradul sau alte părţi a acestei ţări şi de aceea merită pe
drept să fie respectată şi valorificată.
Astăzi, veniturile personale şi pensiile în Voivodina sunt cele mai
mici în din întreaga Serbie. Aceasta nu se poate permite. Restituirea
proprietăţilor (Naftagas, căile ferate ale Voivodinei, drumurile Voivodinei, poşta şi telecomunicaţiile voivodinene, Electrovoivodina)
şi veniturile autohtone ale Voivodinei sunt condiţia pentru o viaţă
mai bună şi standard mai înalt a tuturor care trăiesc în Voivodina.
Am dovedit că suntem capabili să apărăm interesele provinciei
noastre. Prin muncă asiduă şi insistenţă am reuşit să stopăm realizarea contractului dăunător pentru concesionarea autostradei

Horgoş – Pojega. Primi am ridicat vocea împotrivă şi ne-am opus
acestui furt al Voivodinei.
Întrerupând privatizările dăunătoare în Şinvoz din Zrenianin, deschizând problema de furt în cadrul IP “Căile ferate ale Serbiei”,
acţionând în cadrul altor privatizări ilegale în Voivodina am dovedit
că pentru noi este prioritară lupta pentru drepturile muncitorilor şi
a tuturora care sunt jertfele tranziţiei. Lupta noastră continuă.
Dacă noi, Voivodinene şi Voivodineni, suntem capabili să muncim
şi creem, atunci putem şi să dispunem şi administrăm câştigul şi
averea!
Pentru noi oraşul Novi Sad este capitală.
Pentru noi Subotiţa, Zrenianin, Panciova, Sombor, Vârşeţ, Kikinda
şi Sremska Mitroviţa sunt capitale.
Pentru noi fiecare oraş în Srem, Banat şi Bacica este capitală, iar
fiecare sat, cel mai important. Fiecare persoană din Voivodina
merită să trăiască aşa cum trăiesc oamenii în lumea dezvoltată,
indiferent de aparteneţa naţională, limbă, credinţă, rasă şi
provinienţă. Fiecare copil merită să doarmă liniştit.
Că toate acestea spunem serios şi pregătiţi să le îndeplinim
garantează ani în şir de muncă lăsaţi în urmă şi ani în care ne-am
dovedit, şi la bine şi la rău.
Noi, Liga Socialdemocraţilor Voivodinei nu ne-am schimbat, nici
că ne vom schimba. Noi niciodată nu ne-am retras şi nu ne-a fost
frică. Aceasta lăsăm altora.
Va fi greu, dar vom învinge. A ajuns timpul.
Nenad Cianac
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Boian Costeş, preşedintele Adunării PA Voivodinei, despre concesiunea „Horgoă – Pojega”:

Agonia continuă,
Voivodina va învinge!
D

upă câteva zile de certuri serioase
când este vorba despre clădirea
autostrăzii Horgoş – Pojega,
Guvernul tehnic la „sedinţa telefonică”
a prelungit termenul de închidere a
construcţiei financiare pentru concesionar
până la sfârşitul anului iar în decurs de 90
de zile să asigure garantii bancare. Astfel
de rezolvare pentru unii „compromis” iar
pentru alţii „păgubitoare” a încheiat încă o
fază a acestui proiect. Sigure sunt doar două
lucruri: că ultimul cuvânt îl va spune noul
guvern, după 11. mai şi că Voivodina nu va
întrerupe cerinţele.
„Din informaţii contradictorii despre
aceia care sunt următorii paşi pe care îi va
face Guvernul Republicii Serbia în legătură
cu concesiile pentru autostrada Horgoş –
Pojega clar se vede că contractul semnat,
care este rău şi pentru Voivodina şi pentru
Serbia, are susţinere în rândurile puterii de
la Belgrad” a spuis Preşedintele Adunării PA
Voivodinei, Boian Costreş.
El a susţinut că Guvernul Republicii
Serbia în mai multe rânduri a prelungit
termenii concesionarilor, cu toate că această
investiţie din parte unui mare număr de
experţi din domeniul cădirilor şi economiei
precum şi din partea celor mai relevante
instituţii internaţionale a fosr calificat ca
nesigur şi neeconomic.
„Şi mai departe cu deplină răspundere
susţin că acest contract este riscant iar
urmările le vor simţii toţi cetăţenii noştri.
Şi pe mai departe voi insista să fie publicate
toate detaliile contractului, îndeosebi acele
părţi care se ascund de public, precum şi că
dacă acest proiect va fi realizat, Voivodina să
primească surse pentru magistrala bănăţeană
şi drumul în jurul Fruşcăi Gora”, a subliniat
Costreş.
Preşedintele parlamentului voivodinenan
a mai spus că este vizibil că concesia Horgoă
– Pojega este lăsat noului Guvern al Serbiei.
„Aceasta este unica ştire bună care ne dă
speranţa că se va gândi asupra propunerii.
Sunt sigur că noul Guvern al Serbiei despre
concesia Horgoş – Pojega va gândi în parametri economici şi nu din motive politice,
că nu va accepta aceea ce aduce profit doar
unor persoane şi că va găsi rezolvare ca
toţi cetăţenii şi cetăţencele, nu numai din
Voivodina ci şi Serbia, să fie mulţumiţi.”, a
subliniat Costreş.

Dar cum a început?
Numai patru zile înainte de a începe clădirea autostrăzii Horgoş – Pojega,
Guvernul Serbiei prin majoritatea de voturi
a respins propunerea Ministerului pentru
infrastructură ca consorţiumului „Alpina
– Porr” să se dea dreptul de începere a
lucrărilor fără avizele corespunzătoare
prevăzute prin contract precum şi fără garantiile bancare.Concesionarul a trebuit până la
31. martie anul curent garantiile bancare că
a asigurat sursele financiare necesare pentru
întreg proiectul care se estimează la mai
mult de un miliard de euro, iar înainte cu
câteva zile a cerut să se permită lucrările
cu garanţia pentru surse doar pentru primul
an.Miniştrii din rândul DS şi G17 Plus nu
au acceptat această propunere şi au cerut ca
concesionarul în 90 de zile să prezinte garan-

D

tiile. Propunerea lor nu a fost acceptată de
Premier şi minştrii din „coaliţia populară”.
După câteva zile a venit rezolvarea a cărei
urmări abia se vor vedea. Preşedintele parlamentului voivodinean a repetat că nimeni
din adminstraţia voivodineană nu are nimic
împotriva clădiri autostrăzii şi reţelei de
drumuri pentru că acestea sunt necesare
pentru dezvoltarea economică a Serbiei, dar
întodeuna va avea împoriva proiectelor care
nu sunt în interesul cetăţenilor Voivodinei şi
Serbiei.El a mai menţionat că de la început
concesia nu a fost bine concepută, pentru că
sectorul de la Belgrad la Pojega se găseşte
pe coridorul 10 care din punct de vedere
econimic nu este rentabil.
„Bineînţeles, nimic mai puţin imortant
nu este nici faptul că prin acest contract
Voivodina ar pierde 450 milioane de euro şi

Certuri în Guvern, certuri în faţa ziariştilor

upă cearta la şedinţa Guvernului, miniştri actualului Guvern ”tehnic” sau certat şi la
conferinţa de presă după aceia.Ministrul pentru infrastructură, Velimir Ilici l-a ofensat
pe ministrul economiei Mlagian Dinchici, care la această conferinţă a apărat hotărârea
miniştrilor din G17Plus şi a DS de ce nu trebuie începute lucrările la autostrada Horgoă
– Pojega care este dăunătoare pentru cetăţenii Serbiei.
„Mie îmi este dezgustător când ministrul economiei spune prostii. Eu nu sunt financier, dar
ascult prostiile lui... Îmi este greaţă. Domnule Dinchici, aici a-ţi vorbit de parcă sunteţi micul
Bulă.” După aceia Ilici a adăugat că a crescut pe şantier şi nu poate Dinchici să-i ţină lecţii.
Tot timpul cât a vorbit Ilici, lui Dinchici i-a fost neplăcut, dar a reuşit să se abţină de la
comentarii. După monologul susţinut de domnul Ilici, i-a răspuns: „Cine este mic şi cine mare
nu spune Ilici ci cetăţenii Serbiei”. La conferinţa de presă au vorbit şi ministrul pentru planul
naţional de investiţii, Dragan Gilas, ministrul pentru comerţ şi turism Predrag Bubalo şi reprezentantul statului pentru concesii Mihailo Marcovici.
Ilici l-a crticat câteva minute pe Dinchici spunând „că i-a fost graţă şi că doreşte ca în
Guvernul Serbiei să nu mai fi miniştrii autodidacţi ai finanselor”. Ilici nu a avut milă nici pentru
ministrul finanselor Mirco Ţvetcovici, care nu a fost prezent la conferinţă.
A mai spus că nu poate să înţeleagă de ce Ţvetcovici la început a susţinut lucrările la
autostradă ca dintr-o datp, la şedinţa Guvernului să se „îndoaie” şi să voteze împotrivă.La un
moment dat, Dinchici a cerut să se întrerupă conferinţa de presă, pentru că a fost încrezut că
totul a scăpat de sub control.Aceasta nu au acceptat ziariştii pentru a putea în continuare să
pună întrebări. Cuvântul l-a cerut şi Mihailo Marcovici la care a reacţionat Gilas susţinut că nu
poate vorbi pentru că nu a fost pusă nici o întrebare. „Pe d-voastră nimeni nu va întrebat nimic”
a spus Gilas, la care Marcovici a răspun:” Dar eu sunt cel mai competent” primind răspuns de
la Gilas: „Da, da, sunteţi”. Bubalo tot timpul şi-a acoperit faţa, după cum relatează B92, iar apoi
răspunzând la întrebările ziariştilor, indirect a criticat colegii din DS şi G17Plus din cauză că
au stopat lucrările la autostradă. El a spus că la început ministrul finanselor Mirco Ţvetcovici şi
înlocţiitorul premierului Bojodar Gelici la început au fost pentru ca apoi să voteze contra.
„Nu îmi este clar ce forţe negre s-au întâmplat şi i-au convins să-şi schimbe părerea”, a
spus Bubalo. Ministrul pentru NIP atunci s-a ridicat demonstrativg, fiind încrezut că Bubalo
vorbeşte urât despre colegi.”Vorbiţi despre colegii din guvern urât şi eu nu doresc să ascult
aceasta. Să vă fie ruşine”, a spus Gilas şi a plecat de la conferinţă.Aşa s-a terminat povestea
despre „unul dinre cele mai mari proiecte în istoria Serbiei”. Sau abia a îmceput...
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BUGET NOU:

NOI TEME PENTRU
ADMINISTRAŢIA
PROVINCIALĂ
A
co la semnarea contractului nu a fost consultat nimeni din administraţia voivodineană
şi în felul acesta nu a fost respectată Legea
despre concesiuni”, a relevat Costreş.
La fel a mai susţinut că va continua
să pledeze pentru interesele cetăţenilor
Voivodinei „ pentru că mai sunt multe
lucruri de rezolvat de exemplu restituirea
averii Voivodinei, NIS, drumurile, PTT,
Telecom şi bogăţiile naturale”.

Î

Tadici vs. Koştuniţa

n faţa şedinţei, în povestea despre
concesie, sau mai precis despre
destrămarea concesiei, au luat parte
şi preşedintele Serbiei Boris Tadici şi premierul Voislav Koştuniţa. Tadici primul a
declarat că autostrada Horgoş-Pojega nu
ar trebui să se construiască fără garantii
bancare. „ Nu se poate clădii autostrada
fără garantii căci atunci probabil nu se va
clădi” a spus Tadici şi adăugat că ideia nu
este ca cineva să primească dreptul să
clădească ci ca autostrada să fie clădită.
„Ideia nu este să înceapă lucrările ci autostrada să fie clădită pentru ca să nu fim una
din puţinele ţări în Europa care nu are o
reţea de drumuri”, a relevat Tadici. Pe de
altă parte, Voislav Koştuniţa a susţinut că
„ anunţul că miniştrii din Partidul democrat
care sunt majoritatea în Guvernul Serbiei
nu vor vota pentru începerea lucrărilor la
autostrada Horgoş-Pojega prezintă prima
destrucţie a dezvoltării economice a ţării”.
Koştuniţa a spus ziariştilor că „ numai cu
câteva zile înainte cu câteva zile vicepremierul a declarat că dacă concesionari
doresc singuri să finanseze lucrările anul
acesta, atunci pot imediat începe”.
„Acum vedem că a ajuns ordon de
undeva să se stopeze clădirea autostrăzii
şi hotărârea miniştrilor din DS reprezintă
direct pierdere pentru Serbia şi cetăţenii
ei”, a subliniat premierul.

dunarea PA Voivodina a adoptat
Propunerea bugetului Provinciei
Autonomne Voivodina pe anul
2008. Înainte de a critica, trebuie spus că
bugetul planificat pe acest an este de 56
miliarde dinari.Ar fi maliţios să spunem
că acest buget este mic. Din an în an este
tot mai mare şi în bună parte, şi de această
dată, va acoperi necesităţile cetăţenilor
şi instituţiilor din Voivodina. Trebuie
subliniat că bugetul PA Voivodinei, după
spusele experţilor, din anul 2000 a fost
în permanentă creştere şi în opt ani s-a
majorat de 350 ori, de la 152 milioane la
56 miliarde.
Însă, dacă avem în vedere că în cea
mai mare parte cetăţenii Voivodinei cel
mai mult la „trezorul” de stat, nu putem
fi mulţumiţi cu sursele care, în primul
rând, se întorc din bugetul republican în
Voivodina. Într-o ţară decentralizată şi
modernă este absolut logic ca aceia care
cel mai mult lucrează, cel mai mult şi au
şi acesta este unul din principiile Ligii
Socialdemocraţilor din Voivodina.
Delegaţii LSV au susţinut propunerea
Hotărârii despre bugetul PA Voivodinei
pentru anul 2008., susţinem proiectele de
dezvoltare, anunţul de noi locuri de muncă,
îndeosebi investirii în domeniul sănătăţii,
cu toate că suntem convinşi că sursele
investate în acest domeniu sunt mici şi că
ar trebui majorate.
Credem că trebuie mai multă atenţie
acordată datelor care se referă la aceea ce
numim „ investiţii capitale în Voivodina”.
Liga social democraţilor a Voivodinei
încă înainte de adoptarea Constituţiei
Republicii Serbia, a atras atenţia la articolul 184. al Constituţiei RS în care scrie
că bugetul pentru PA Voivodina este de
minimum 7% în comparaţie cu bugetul
Republicii Serbia, iar trei şeptimi din bugetul PA Voivodina va fi folosit pentru finansarea cheltuielor investiţionale ceace şi
pe mai departe socotim că este ruşinos şi
reprezintă cel mai nou furt al Voivodinei.
Cum se prezintă lucrurile acum,
în comparaţie cu anul trecut când PA

Maia Sedlarevici

Voivodina a primit doar 4% din bugetul
Republicii Serbia, iar 3% au fost doar
surse transferate de RS în bugetul PAV,
în conformitate cu articolu 3. aliniatul 6
a Legii despre bugetal Republicii Serbia
ăentru anul 2007., anul acesta situaţia
diferă puţin.De data aceasta,Legea despre buget pentru anul 2008. în articolul
4.,aliniatul 6 spune „ Restul surselor de cel
puţin 7% din bugetul RS se vor transfera în
bugetul PAV prin împărţire 5 – Guvernul,
capitolul 3.12 – Cancelaria pentru planul
naţional de investiţii şi alte proiecte a
acesteia”.
Cu toate că suntem în situaţia când
ne găsim în faţa alegerilor parlamentare
şi nu avem guvern,legile sunt acelea care
se respectă şi de aceia trebuie să punem
câteva întrebări.
Un impediment este articolul 32. a
Decizie prin care se aleg proiectele pentru
PNI şi regulile cum se realizează. Aici
scrie că „ despre sursele PNI care se găsec
în buget prin împărţire şi care sunt menite
pentru proiecte pe teritoriul Voivodinei
decide ministrul”.
Toată stima ministrului de resort dar
trebuie să punem întrebare cum este posi-
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DOUĂ JUBILEE ALE VOIVODINEI:

SĂ NU SE UITE...
Liga socialdemocraţilor de 18 ani este limina autonomiei Voivodinei.Majoritatea
Voivodinenilor de la noi aşteptă, mai mult sau mai puţin, să asigurăm provinciei
dar şi tuturor localităţilor ei, statutul pe care îl au celelate regiuni în Comunitatea
europeană
bil ca ministrul de resort să ştie mai
bine decât administraţia provincială care
sunt cele mai importante proiecte pentru
Voivodina şi Voivodineni şi să nu scrie că
trebuie consultat cineva din administraţia
provincială, să nu spunem că reprezentanţii
adiministraţiei provinciale să hotărască
despre aceasta?!
Trebuie să întrebăm cum este posibil
ca despre aproape jumătate din banii care
din bugetul republican se întorc în PA
Voivodina, poate şi hotărăşte UN OM,
ministru de resorte pentru PNI.
Aceea ce este foarte important, iar anul
trecut a apărut şi ca impediment, nici unde
în Decizie nu este precizat în ce mod se
face plătirea pentru realizarea proiectelor,
adică, într-o tranşă, de două ori pe an
sau kvartal şi nici care este termenul de
plătire.
Sursele în întregime pentru investiţii
capitale în Voivodina sunt de cca 23 miliarde dinari, despre o treime hotărăşte ministrul pentru PNI şi numai de bunăvoinţa lui
depinde dacă va consulta reprezentanţii
adimnistraţiei provinciale când va face
alegerea proiectelor care vor fi finansate.
Pe de altă parte, avem Fondul de investiţii
capitale, care, la fel, depinde de bunăvoinţa
conducerii republicane în ce măsură şi
dinamică în Voivodina se vor întoarce
banii care aci au fost câştigaţi.
Se pare că suntem foarte abili să
câştigăm banii dar nu avem dreptul să îi
folosim şi împărţim.
De aceea, astăzi, când este adoptat
bugetul provincial şi când ne găsim în
pragul alegerilor provinciale, deputaţii
LSV din nou avertizează la urmările
păgubitoare a unei astfel de relaţii a
organelor Republicii Serbia faţă de PA
Voivodina şi în noul Consiliu Executiv al
PA Voivodina are temă să iniţieze schimbarea Deciziei prin care se aleg proiectele
PNI şi modului de realizare ca în viitor
reprezentanţii cetăţenilor şi cetăţencelor
Voivodinei să aibă prilejul singuri să
hotărască ce este prioritate pentru dezvoltarea Voivodinei şi o viaţă mai bună a
cetăţenilor ei.
În numele grupului deputaţilor
„Împreună pentru Voivodina”
Maia Sedlarevici

M

ulte jubilee vor aniversa anul acesta
Voivodineni, personale şi în sânul
familiei. Multe date importante vor
sărbători organizaţiile şi colectivele de pe
teritoriul Voivodinei în 2008. Două dintre
acestea au o importanţă deosebită.
Prima este 16o. de ani de când Voivodina
a primit autonomia. Marele imperiu, voievodului Şuplicaţ i-a dat Voievodatul şi de atunci,
din 1848. Voivodina a trecut prin aproape
zece state şi şi-a păstrat, mai mult sau mai
puţin, autonomia.Majoritatea voivodinenilo,
cu excepţia perioadei până în 1974. – 1988.
în Republica Socialistă Federativă Iugoslavia,
nu a fost mulţumită cu gradul de autonomie
pe care l-au avut.De la personalitatea care a
reuşit să învingă pentru numele Voivodina,
multe personalităţi de seamă au luptat pentru
această „palmă de pământ” – Ioţa Laloşevici
şi mulţi alţii până la Nenad Cianac – cu
intenţia ca această regiune să se organizeze
după măsura oamenilor.
Al doilea jubileu este 20 de ani de la
„revoluţia de iaurt”, din 6. octombrie 1988.,
când totul ce au clădit înaintaşii noştri s-a
prăbişit. La această dată a început i destrămarea ţării în care am trăit iar Voivodina a
ajuns să simtă proverbul „să dea D-zeu să
ai şi să pierzi”.Abia astăzi sunzem conştienţi
că în aurma noastră atunci au rămas 14.
ani scrise cu litere de aur în istoria noastră.
Am dovedit, în acea perioadă, că ştim să
scriem şi adoptăm legi, că ştim şi putem să
le aplicăm şi că avem rezolvare pentru cei
care nu le respectă.Ne-am dovedit şi nouă
şi altora că ştim cu banii noştri, dar nu numai
la Novi Sad ci şi în fiecare comunitate locală.
A înflorit economia, progresul a fost vizibil în
toate domeniile de viaţă.Unicul ce a fost rău
a fost posibilitatea ca totul să se destrama.
Să nu ne scundem după deget „iuartul” a
fost doar ultima lovitură în proiectul creat de
clica de la Belgrad tradus în viaţă de diferite
servicii.
Liga socialdemocraţilor de 18 ani este
limina autonomiei Voivodinei.Majoritatea
Voivodinenilor de la noi aşteptă, mai mult
sau mai puţin, să asigurăm provinciei dar şi
tuturor localităţilor ei, statutul pe care îl au
celelate regiuni în Comunitatea europeană.
Dealtfel, dintodeuna, noi am fost Europa „în
miniatură” şi de aceia această datorie nu este
imposibilă. Dar nu este nici uşor, iar cel mai
greu este să scoatem mâna celor din cercul
„2” din buzunarul nostru.

Radovan Radovanovici
Văd, aud şi ştiu că a ajuns timpul ca
Voivodineni din nou să poarte grija de drumurile proprii, de „naftagas”, de banii câştigaţi
şi de sine însuşi.Cetăţenii Serbie ştiu că
această ţară în cel mai scurt timp trebuie să
se decentralizeze.Nu este permis ca banii
noştri să se întoarcă din Belgrad când ei şi
cum ei vreu ci ţării trebuie să alocăm cât este
prescris iar de restul să se îngrijească cei
care i-au câştigat.De multe ori s-a dovedit
că doar ligaşii când vorbesc depre desputernicia celor din cercul”2” şi cred în aceasta
şi vor face tot posibilul ca fiecare localitate
din Serbia să –şi primească averea şi banii
câştigaţi.S-a întâmplat şi în trecut, vedem şi
astăzi că apar „autonomaşi” mai mari decât
noi, bineînţeles din Belgrad care ştiu mai
bine ce trebuie făcut în Voivodina şi pentru
ea. Aceasta numai până capătă voturile, iar
apoi ca şi în trecut.
În fiecare zi vizităm localităţile din
Voivodina, ne întrevedem cu necunoscuţi
şi cunoscuţi, şi suntem siguri că a bătut
ceasul.A ajuns ziua când Voivodineni doresc
să semneze acord cu Liga socialdemocraţilor şi pornească ÎMPREUNĂ PENTRU
VOIVODINA.Sunt pregătiţi şi unii şi alţii.Noi
majori, am trecut bolile copilăriei, iar cetăţenii
Voivodinei mai mult decât convinşi că suntem
aceia care vor pleda pentru ineresele lor.
Suntem conştienţi de răspunderea pe care o
preluăm, dar şi de puterea şi susţinerea pe
care o avem.Suntem pregătiţi, Voivodineni să
ne acorde încrederea iar Liga socialdemocraţilor să-şi realizeze programul şi misiunea
şi aceasta cu un singur ţel: o viaţă mai bună
a tuturor cetăţenilor.
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LA ALEGERI FIECARE VOT ESTE IMPORTANT:

NU EXISTĂ
ALEGĂTORI MICI

L

-am supravieţuit şi pe premierul dr Voislav, ca
şi pe mulţi alţii, din cauza căror au trecut multe
trenuri spre Europa.Am supravieţuit 10 ani de
iad, acum avem 10 ani de curăţire dar şi certitudinea că
ne învrâtim în cerc.În deziluzia în care suntem numai
zicătoare că fiecare rău are şi un bine, ne salvează. În
cazul nostru salvarea se numeşte – alegeri, care pentru
a mia oară pun la probă capacitatea noastră care nu prea
este la nivel înalt.
În această poveste preelectorală mă voi referi la
comunităţile naţionale având în vedere că şi songură
aparţin uneia din ele. Nu-mi amintesc de perioada
„chielor” din trecut, dar cu acest principiu mă întâlnesc Olena Papuga
de fiecare dată când se formează listele electorale a
candidaţilor. De obicei atunci toate partidele îşi amintesc că în această ţară trăiesc şi
minorităţi naţionale şi că ar trebui şi ele să se găsescă pe listă pentru că fiecare vot are
aceiaşi importanţă indiferent dacă vine de la apartenent al poporului majoritar sau minoritar.Acest obicei se „respectă” cât pentru o opţiune civică atât şi pentru Europa, pentru
că chiar comunitîţile naţionale sunt balanţa şi trambulina spre Europa.
Apartenenţii comunităţilor naţionale care se găsesc pe listele candidaţilor unor partide
sunt conştienţi că se găsesc acolo numai din motivul că aparţin unei naţionalităţi,grup
social sau „cheia” gen.
Apartenenţi ai comunităţilor naţionale se găsesc şi pe lista acelor partide care numai
cu câţiva ani în urmă le-au primis sandviciuri pentru a se întoarce în ţara mamă iar mulţi
dintre ei cu forţa au fost şi duşi acolo.Pentru aceştia, spre fericire, nu se dau voturile
minorităţilor naţionale.
Multe dintre aceste comunităţi în Voivodina, Serbia, au partide naţionale.Ruteni, de
exemplu, nu au. Dar interesele lor naţionale diferă de interesele Ungurilor, Rromilor,
Croaţilor, care au partide şi de aceia nu se ţin de principu că cei mici trebuie să-i susţină
pe cei mici cum sunt şi singuri, pentru că necesităţile diferă.
Dacă Ruteni ar avea un partid, (experienţa dovedeşte că este mai bine să nu-l aibe)
pentru el ar vota numai rutenii.Şi niciodată, în nici un parlament nu s-ar găsi nici un
Rutean, cu excepţia în local la Kula, Jabali şi eventual Vrabas, la Novi Sad mai greu
pentru că aci trăiesc cca. 3.000 de Ruteni. Serbia încă nu a adoptat principiul european
ca fiecare comunitate naţională să aibă dreptul la reprezentanţi în parlament indiferent
de număr şi dacă au partid naţional.Voivodina cu mult înainte a fost pe cale să realizeze
aceasta, înainte de toţi. Dar acest drept i-a fost luat.
Pentru a putea să îndeplinească drepturile naţionale, economice de educaţie şi
multe altele, Voivodina trebuie să redevină o regiune bine organizată economic cu
putere legislativă, juridică şi executivă şi bine înţeles cu propietate şi bani. Trebuie să-şi
primească deplina autonomie care i-a fost luată.
Din motivul că Voivodina nu are aceasta, tinerii Ruteni în masă pleacă în Canada,
tinerii Slovaci nu se întorc de la studii din Slovacia, tinerii Sârbi lucrează prin lume nu
în profesia pentru care ţara li-a plătit să se pregătească, iar tinerii Unguri cu nostalgie
ascultă muzica tamburiţei voivodinene la numai câţiva kilometri... dincolo de frontieră.
Voivodina a rămas fără oameni orintaţi civic.Politicienilor orintaţi spre Voivodina, liber
putem spune în general doar Ligi socialdemocraţilor din Voivodina le trebuie ajutor.
Prilejul îl avem, se numeşte alegeri.

KOŠTUNICA DR VOJISLAV

Plecarea
omului cu
grimasă

Î

n ultimile zile politicienii din partidul premierului care pleacă, Voislav Koştuniţa,
Ai Partidului democrat Sârb şi ai partidului
ministrului care pleacă Velimir Ilici, Serbia
Nouă, au dovedit că pentru ei Serbia este
doar pologonul de realizare a intereselor
proprii.
Camapania electorală sub mottoul „Cosovo
este Serbia” are ca ţel poziţii cât mai bune în
faţa alegerilor la toate nivelurile.
Patriotizmul mincinos şi demagogia domină
în prezentările publice a lui Voislav Koştuniţa şi
Velimir Ilici. Acest tandem călătoreşte zilele
acestea prin Serbia şi cheamă la mobilizarea întregului popor sârb numai pentru a se
învinge ideia Serbiei europene.Premierul care
pleacă împarte ecusoane cetăţenilor Serbiei
şi îi comvinge că acest metal le va aduce un
mâine mai bun.
În strada Knez Mihailova unul din trecători
când s-au împărţit aceste ecusoane l-a întrebat
pe Voislav Koştuniţa: „ Ce gândiţi de fapt să
faceţi cu Cosovo şi Serbia?. Răspuns nu a
primit ce au putu vedea şi telespectatorii TV
B ci doar zâmbetul acru al premierului cu o
grimasă dureroasă.
Acea grimasă dureroasă şi reprezintă
Serbia de astăzi.La putere sunt politicieni ne
pregătiţi pentru lucruri serioase, iar unica acti-
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Din unghiul deputaţilor:

CĂILE FERATE – UNDE
MERGE TRENUL NOSTRU?

D
Alexandar Marton
vitate politică le este plasearea şi „încălzirea”
ideilor care nu au bază reală.
Politica actuală a unor Partide din Serbia,
în primul rând Partidul democrat al Sebiei, a
radicalilor şi a Serbiei Noi este foarte periculosă
pentru Serbia. O astfel de politică riscă calea
Serbiei spre Europa şi recheamă izolarea ţării
care ar putea fi mult mai aprigă decât aceia
din anii nouăzeci când procentul neangajaţilor
a fost de 45%, venitul mediu puţinilor angajaţi
circa 5 mărci germane, iar cozile pentru alimente la fel de lungi ca şi cozile la staţiile de
benzină. Deci, kilometrice.
Politica imaginară şi mitomanică faţă de
Cosovo şi politica neserioasă faţă de Uniunea
europeană este un mare risc al Serbiei, dar are
toate şansele să fie şi mai acute dacă aceste
partide vor câştiga opţiunea democrată şi
europeană la alegerile din 11. mai.
Carava premierului care pleacă în urmă cu
câteva zile a vizitat şi satul voivodinean Jaşa
Tomici unde aceşti aşanumiţii populişti pentru
a nu ştiu câta oară au dovedit că lupta pentru
interesele Voivodinei şi cetăţenii ei nu este
ceva ce pentru ei prezintă prioritate.
Afară de camere de filmat, automobile şi
drapelurile partidelor locuitorii acestui sat care
înainte cu trei ani au fost nefericiţi de inundaţii,
nu au văzut nimic.
Nimic din digurile promise, iar Timişul din
ameninţă, nimic din sanarea caselor, nimic din
construirea de intreprinderi de producţie.Un
mare nimic.Totuşi, au fost zâmbete a miştrilor
care pleacă. Întrebarea e de ce zâmbesc?
Aceasta o ştiu doar ei.
Premierul care pleacă, ştie că pleacă.
Ştiu aceasta şi miniştrii lui, şecretarii de stat,
înlocţiitorii şi ceilalţi funcţionari.Fiind conştienţi
de aceasta tot mai pot dăuna. Aceasta nu
putem să le permitem.
Ei sunt slabi şi le rămâne doar zâmbetul
acru şi grimasa pe faţă.
Nouă ne rămâne ÎMPREUNĂ să ne luptăm
PENTRU VOIVOI

in anul 1990 a început
Acum este cazul să
destrămarea şi înstrăinarea
amintim că până la veniproprietăţilor voivodinene
rea lui Miloşevici la putere
de mari proporţii. Atunci Căile
situaţia a fost satisfăcătoare.
ferate din trei părţi au devenit din
La sfârşitul anilor optzeci
nou întreg, astfel că din Voivodina
Voivodineni au avut la electro
au fost luate peste 100 de kilomelocomotive pentru viteze de
tri de sisteme electrice pregătite
160 km./oră şi vagoane penpentru electrificarea rutei Subotiţa
tru viteze de până la 200
– Sombor – Bogojevo, au dispărut
km/oră. Fiecare fabrică a avut
şine noi în lungime de 30 km. Deian Ceapo
cale ferată industrială pentru
iar „întunericul a înghiţit” câteva
transportul materiilor prime şi
sute de locomotive şi vagoane
a produselor. Realitatea acum
noi. Căile ferate în Voivodina sunt în stare de este mai mult decât sumbră. În Serbia trenurile
dezastru. Este aceiaşi situaţie şi la căile ferate merg cu viteze de 45km./oră.La Novi Sad mai
şi la drumuri. Ca explicaţie este fapul că despre multe trenuri sunt întrerupte decât ce pleacă
toate grija o poartă guvernul lui Koştuniţa, adică din gară. În iunie anul trecut într-o singură zi
ministrul de resort mr Velia Ilici.
din 35 de trenuri, 23 au fost scoase din proÎncercând să slaveze ce se mai poate salva, gram. Cândva în Voivodina pentru pasageri au
grupul deputaţilor a Ligii socialdemocraţilor din fost 350 de vagoane, acum în total 50. Din 235
Voivodina a propus să se constituie intreprin- de locomotive disel sau electro se folosesc
derea publică a Căilor ferate. Faptul că această abia treizeci. Pe relaţia Subotiţa – Belgrad în
propunere nu a fost acceptată ne convinge 1926. s-a călătorit trei ore şi 15 minute. Astăzi
că avem dreptate.Suntem conştienţi că în cel se călătoreşte trei ore şi opt minute. O mare
mai scurt timp o altă opţiune politică va prelua ruşine...
această ideie şi astfel se va populariza.”Ligaşi”
Totul aceasta este din cauza centralizării
ar fi de acord şi cu o astfel de rezolvare dacă ar puterii, sau mai bine spus din cauza dezingaranta ca proprietatea voivodinenană, în acest teresului şi a incorecţiei elitei politice de la
caz căile ferate, ar primi patron care să se ocupe Belgrad pentru averea Voivodinei.Dacă în toate
de aceasta ca un adevărat gospodar când este acestea este şi ceva bine, atunci este fapul că
vorba de căile ferate, vagoane, locomotive şi Voivodineni sunt tot mai conştienţi de poziţia
siguranţa călătorilor. Fără dilemă este nevoie ca înjositoare în propria ţară. Mai ales când pe zi
cineva să aibă grijă de averea voivodinenană şi ce trece creşte numărul cetăţenilor care doresc
în ea să investeze.
să hotărască despre banii proprii.

KIKINDA: CORP VIU

S

e planifică noi alegeri, la tot mai multe niveluri, după cum se pare, iar noua rezolvare legislativă pentru locale nu prevede cenzus pentru femei! Iată-ne din nou acolo unde am fost odată:
un pas înainte, doi înapoi. Unele din partidele politice ( aveţi drepul să ghiţi de trei ori care)
la Kikinda aproape că au sărbătorit şi au fost mai mult decât buburoase. Chiar şi membrele acestor
partide s-au bucurat (?!). Numai că se impune întrebarea cine va întoarce siritul în butelie când odată
a ieşit? Nu trebuie să uităm că femeile în Kikinda şi Voivodina formează 51% din corpul electoral,
şi că partidele care serios doresc să câştige şi să menţină poziţiile aceste voturi – trebuiesc. Corpul
electoral pe care îl formează femeile nu se poate neglija. Este un corp viu şi heterogen, cu reacţii
neplanificate, simpatii şi antipatii, şi foarte înclinat la absistenţă electorală. În acelaş timp neplanificat
se în mare număr apare la urne surprizând stfel şi analiticienii şi comisiile electorale.Cel mai zelos
votează pensionarele dar avem exemple când toate femeile au ieşit la vot.După astfel de situaţii
ne-a fost mai uşor: rezultatele era cum trebuie. Cea mai încrezută opţiune întodeuna a pierdut când
femeile au ieşit la vot.
Nu trebuie să trecem cu vederea că femeile din Kikinda sunt nemulţumite, neangajate,
sărăcite şi pe drept înfricoşate de radicalizarea societăţii, inervate de durităţi şi escalarea acestora.Aici este şansa pentru partidele cu opţiuni socialdemocratice care oferă program pentru o
viaţă normală: pace şi siguranţă, în schimb.Şi, nu în ultimul rând un standar mai bun în locul
sărăciei.
G. Perunovici Fiat

VOIVODINA NU ESTE VACĂ DE MULS!

L

iga socialdemocraţilor din Voivodina în decursul
lunii februarie şi martie, în mai multe oraşe şi sate
a organizat campania „ Voivodina nu este vacă de
muls!. Prin tribune, acţiuni şi performanse în întreaga
Voivodină, LSV a încercat să evidenţieze probleme pe care le
întâmpinăm de când Voivodina nu mai are autonomie deplină
şi ingerinţele pe care le-a avut cândva.
„Voivodina nu este vacă de muls” de fapt vorbeşte despre
politica greşită a Guvernului Republicii Serbia, precum şi a
vârfului de stat faţă de Voivodina şi cetăţenii şi cetăţenele ei,
care formează 27% de locuitori, 30% din teritoriul Serbiei şi
aduc la bugetul de stat 35. – 55% surse financiare.Şi pe lângă
datele amintite, Voivodina în comparaţie cu Cosovo, prin
Constituţia Serbiei este de rangul doi, pentru că în preambulul Constituţiei pentru Cosovo este garantată autonomia iar
Voivodina nu se aminteşte, dar i se garantează doar ruşino
7% din bugetul Republicii Serbia (Constituţia Republicii
Serbia, art. 184. aliniatul 4.).
Preşedintele Ligii Socialdemocraţilor Voivodinei a subliniat că numai datoria din privatizarea intreprinderilor, „pentru
că jumătate aparţin Voivodinei”, este de un miliard şi jumătate
de dinari, iar republica nu că nu dă aceşti bani ci nici cele 7%
garantate Voivodinei din buget nu respectă.
– Nu fug oamenii de Serbia ci de politica care se poartă.
După ultimile întâmplări de la Belgrad şi incendierea amabasadelor, primi după Bin Laden am atacat SUA, pentru că
amabasada este teritoriu suveran a unui stat.Iar noi ne mirăm
că nu doresc să ne adopte credite – a menţionat Cianac.
A adăugat că nici Cosovo nu este în Serbia pentru că l-am
pierdut în războiul din 1999., când Slobodan Miloşevici a
semnat acordul trădător de la Cumanovo prin care acea parte
a Serbiei a fost abandonată.
– Acum suntem în poziţia ca noi care am luptat împotriva
lui, trebuie să ne ruşinăm de faptele pe care le-a făcut.Noi nu
avem de ce să ne fie ruşine, pentru că măcar în Voivodina a
fost clar pentru ce suntem şi împotriva cui suntem”, a spus
Cianac.
Modul de comportare faţă de resursele economice ale
Voivodinei a făcut ca cetăţencele şi cetăţenii Voivodinei
să fie la marginea existenţei, iar mulţi dintre ei a rămas
fără loc de muncă după vinderea companiilor voivodinene şi proprietăţilor pe aproape nimic.Unul dintre cele
mai clare exemple este concesiunea pentru auto-strada
Horgoş-Pojega, care aproape jumătate este deja construită
cu banii Voivodinei, precum şi semnarea acordului energetic
u Rusija, adică planul ca Industria petrolieră a Serbiei să se
vândă Gaspromului rusesc, iar 95% din NIS este proprietate
voivodinenană.Liga socialdemocraţilor Voivodinei nu este
împotriva concesiilor nici privatizării, dar este împotriva
modului cum se fac acestea.
– Din cauza clauzulelor contractului de clădire a autostrăzii
Horgoş – Pojega, Voivodina va pierde 450 milioane de euro,
ceace este 90 mii de locuri de muncă, iar acesta nu putem
permite dacă avem în vedere că în Voivodina avem 240 mi de

şomeri – a spus Boian Costreş, înlocţiitorul preşedintelui LSV.
El a mai subliniat că ridicarea taxei pentru circulaţie această
pierdere se majorează cu încă 95 milioane de euro, iar cerere
Doice Banc , unul din finansijeri autostrăzii, ca datoriile faţă
de ea să se acopere primele, clar vorbeşte că nici investitorii
nu sunt siguri în privinţa reuşitei cestui proiect.
Cu motivarea că întreg potenţialul Serbiei trebuie folosit
pentru ca Cosovo să se întoarcă în graniţele Serbiei, suntem
martorii furtului averii Voivodinei.Liga socialdemocraţilor
Voivodinei nu va permite noului guvern să continue să
vâneze în ceaţă, şi sub motivul Cosovo, în mod similar să
înstrăineze JAT şi Electroprivreda Serbiei.
– În decursul anului 1983 producţia de derivate petroliere
pe teritoriul Voivodinei a acoperit cerinţele ei ceace înseamnă
în în această privinţă a fost de sine stătătoare, iar Guvernul ne
pune în poziţie de dependeţă faţă de Rusia.Gasul din Rusia a
majorat preţul zilele acestea, iar aceasta în primul rând va lovi
cetăţenii Voivodinei, pentru că ei constituie 60% din corpul
celor care îl cheltuie.Nu sunt împotriva vinderi NIS, nici chiar
împoriva vinderii companiei ruseşti, dar pen licitaţie, pentru
a avea adevăratul preţ a acestei companii şi să nu fie în pierdere cetăţenii Voivodinei – spune Costreş.
Liga socialdemocraţilor din Voivodina cere, în concordanţă
cu Legea constituţională, ca Voivodinei şi comunelor să
se restituie averea.Abia când comunităţile locale, precum
şi organele provinciale vor dispune de averea priprie este
posibil să planificăm un progres. Fără avere, comunele nu au
posibilităţi să rezolve problemele cetăţenilor.
În convorbiri cu cetăţenii şi simpatizerilor în decursul campaniei „Voivodina nu este vacă de muls”, Liga
socialdemocraţilor Voivodinei a declarat că nu va va întrerupe lupta pentru apărarea intereselor voivodinene, şi în acelaş
timp interesele întregii Serbii, pentru că numai Voivodina economic dezvoltată va fi în posibilitate să ajute şi dezvoltarea
Serbiei, precum şi apropierea ei de Comunitatea europeană.
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