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Magyar Mozgalom – rövid bemutatkozás 

A Magyar Mozgalom politikai és civil  tevékenységi formákat ötvöző
egyesület,  amely 2015.  augusztus  20-án jött  létre.  A szervezetet  közel
háromszáz,  a  délvidéki  közéleti  állapotokkal  elégedetlen  és  a  kialakult
viszonyok  megváltoztatásáért  tenni  akaró  magyar  ember  alapította.  A
Magyar  Mozgalom  létrehozásában  és  működtetésében  fontos  szerepet
töltöttek  és  töltenek  be  korábbi  VMSZ-es  politikusok,  de  a  szervezet
alapítói, vezetői és megválasztott tartományi és önkormányzati képviselői
között többségében olyan közéleti emberek, művészek, egyetemi tanárok,
pedagógusok,  újságírók,  intézményvezetők  és  vállalkozók  vannak,  akik
korábban nem vettek részt a politikai életben. 

Nem  sokkal  a  megalakulása  után  –  miután  többszörösen  is
sikertelenül  próbálkozott  párbeszédet  kezdeményezni  a  legerősebb
vajdasági  magyar  párttal,  a  VMSZ-szel  egy  közös  nemzeti  minimum
kialakítására  vonatkozóan  –  a  szervezet  Közgyűlése  döntött  a
választásokon  való  részvételről.  A  2016.  április  24-én  megtartott
választások  eredményeként  a  Mozgalom  olyan  politikai  erővé  nőtte  ki
magát,  amely  az  azóta  eltelt  időszakban  képes  volt  minden  nagyobb
magyarlakta  településen  kiépíteni  szervezeti  struktúráját  és  ezzel
párhuzamosan  tovább  növelni  ismertségét  és  közösségen  belüli
támogatottságát. Szervezetünk a tartományi parlamenti jelenlétén, a helyi
önkormányzati képviselőin és a Magyar Nemzeti Tanácsban tevékenykedő
tagjain keresztül megkerülhetetlen szereplőjévé vált a vajdasági magyar
politikai életnek.

A szerbiai belpolitikai élet szereplőihez való viszonyunk legfontosabb
ismérve – a kezdetektől  fogva, és továbbra is  -,  hogy elutasítjuk azt a
megalkuvó,  bárminemű kritikát  nélkülöző  hozzáállást,  amellyel  a  VMSZ
viszonyul a Szerb Haladó Párthoz. Rossz iránynak tartjuk, hogy a délvidéki
magyar  közösség  legtámogatottabb  politikai  szervezete  néhány  állami
tisztségért cserébe elfogadta a haladó párti elvárásoknak való megfelelés
kényszerét.  Ilyen  értelemben  kétségtelenül  a  VMSZ  politikai
alternatívájaként jelenünk meg a vajdasági magyar politikai térképen, és
az itt élő magyarok is egyre inkább így azonosítanak be bennünket. 

Fontos  kiemelni,  hogy  a  magyarországi  pártstrukturálódás  nem
képezhető  le  a  vajdasági  magyar  politikai  kínálatra:  kisebbségben
ugyanis, ahol a teljes magyar szavazóbázis mintegy 200.000 főt tesz ki,
nem  létezhet  a  klasszikus  baloldali-jobboldali,  konzervatív-nemzeti-
liberális-szocialista felosztás. Kisebbségi létben ezek a felosztások zömmel
értelmezhetetlenek.  Ilyen  szempontból  tehát  a  Magyar  Mozgalom nem
nevezhető konzervatívnak, baloldalinak vagy épp liberálisnak sem. 

Arra  a  kérdésre,  hogy  akkor  kik  vagyunk,  és  mit  akarunk,  talán  a
Programunk  (teljes  terjedelmében  olvasható  itt:
www.magyarmozgalom.rs)  bevezető  része  adja  meg  a  legpontosabb
választ, így rövid bemutatkozásunkat ennek az idézésével zárjuk: 
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Helyünk és küldetésünk

A  Magyar  Mozgalom  legfontosabb  célkitűzése  a  Vajdaságban  már
évszázadok  óta  létező  magyar  közösség  fennmaradásának,  stabil
életminőségének és egészséges otthonérzetének a további biztosítása. Ez
az a cél, amely az itt élő magyar emberek tevékenységét, kisebb vagy
nagyobb mértékben, mindig is áthatotta.

Szorgalmazzuk  a  Magyar  Nemzeti  Tanács  korábbi  hatásköreinek
visszaállítását,  a  kisebbségi  önkormányzat  oktatási,  művelődési,
tájékoztatási  és  hivatalos  nyelvhasználati  jogköreinek  bővítését.
Közösségrombolónak  tartjuk,  hogy  az  MNT,  hatásköreivel  visszaélve
pedagógusok, művészek és újságírók egész sorát kényszerítette utcára és
a szülőföld elhagyására.

Kiállunk Vajdaság tartomány és  a helyi  önkormányzatok széleskörű
autonómiája  mellett.  Az  egyre  erőteljesebb  hatásköri  és  pénzügyi
központosítás a legéletképesebb helyi kezdeményezéseket is elfojtja.

Szerbia  ma  nem  jogállam.  A  kormány  túlhatalmat  gyakorol,  a
parlament  szerepe  marginális,  az  igazságszolgáltatás  politikai
függetlensége nem biztosított. A médiát a cenzúra és öncenzúra hatja át.
A  jogbiztonság  és  a  sajtószabadság  megteremtése  nélkül  az  ország
gazdasági és társadalmi felzárkózása elképzelhetetlen.

Elutasítjuk  a  szomszédos  országokkal  fennálló  konfliktusok
mélyítését.  Magyar  családok  tömegei  élnek  újra  bizonytalanságban  a
sorozatos  feszültségek  láttán  és  a  hadkötelezettség  visszaállítására
irányuló  törekvések  hallatán.  A  kollektív  fenyegetettség  érzése  újabb
lendületet adott a tragikus méreteket öltő elvándorlásnak.

Elutasítjuk a pártalapú foglalkoztatást is. A legtehetségesebb magyar
fiatalok százait üldözi el évente az a gyakorlat, amely a tudás helyett a
hatalmi pártokhoz tartozást helyezi mindenek fölé.

Szerbiának  a  fejlett,  nyugati  világhoz  kell  tartoznia.  A
leghatározottabban  elutasítunk  minden  olyan  külpolitikai  törekvést  és
belpolitikai  fejleményt,  amely  egyre  inkább  eltávolítja  az  országot  a
demokratikus,  polgári  társadalmaktól.  Elfogadhatatlannak  tartjuk  az
euroszkepticizmus  minden  formáját,  de  nem  támogatjuk  az
eurofanatizmust  sem.  Egy  olyan  Európai  Unió  polgárai  szeretnénk
mihamarabb lenni,  amely határozottan óvja – akár a nemzetállamokkal
szemben  is  –  a  polgári  szabadságjogokat,  de  elfogadja,  hogy  a
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kisebbségben élő népcsoportok közösségi jogokat élvezzenek. Ebben az
Unióban  és  ebben  a  Szerbiában  látjuk  a  vajdasági  magyar  közösség
hosszú  távú  megmaradásának  és  boldogulásának  zálogát  –  ami  a
legalapvetőbb célunk.

A  Magyar  Mozgalom  elfogadja  az  európai  keresztény  kultúrkör
értékeit, de egyúttal az egyházak belső autonómiáját is.
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