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A Szerb Országos Önkormányzat feladatairól

Egy országos kisebbsé gi önkormányzat legfontosabb
feladata, hogy el segí tse az á]tala ké pviselt, illetve
,,önkoí mányzott" nemzetisé gi közössé g identitásának
meg rzé sé t é s ezen keresztül fennmaradását, EZ ter-
mé szetesen nemcsak a hagyományok, a nyelv, a vallás
stb. ápolását,  rzé sé t, konzerválását ielenti, hanem
egy komplex tevé kenysé get, amely figyelemmel van a
társadalmi környezet é s az anyanemzet változásaira
is, tehát megfelel en nyitott az rii é rté kek integrál-
ásásra é s befogadására a közössé g é rté krendjé be,
Ezek a cé lok elé ré se é rdeké ben az országos önkor-
mányzat tevé kenysé ge alapvet en ké t területre kon-
centrálódhat. Egyré szt é rdekké pliszleti, pol itikai szerve-
z  é s dönté shozó tevé kenysé gé n keresztül (politikai,
lag) integlália a köZössé get, illetve maga is aktí Van
ré szt vesz a kulturális é Iet é s a közé let né hány más te-
rületé nek szervezé sé ben, miáltal meger sí ti, teIieszti
a nemzeti kultú Ia é fté keit a közössé gen belül, illetve
annak perifé riáián is. Mindezzel közössé gé pí t  tevé keny-
sé get fol}tat, Másré szt e alapvet en befelé  forduló te-
vé kenysé g mellett, a hosszú  távú , rendszerszemlé let 
gondolkodás iegyé ben é rdekké pviseleti tevé kenysé ge
során az országos önkormányzatnak arra kell töreked-
nie, hogy miné l kedvez bb jOgi é s anaaqi í elté teleket a]a-
kí tson ki a többsé gi (politikai) inté zmé nyrendszerrel
folltatott partneri együttm ködé s ré vé n aZ adott
nemzetisé g szervezeteinek, önkormányzatainak, inté z-
mé nyeinek közössé gé pí t  tevé kenysé ghez (els sor-
ban a kultú ra é s oktatás teré n), illetve, hogy olyan in-
té zmónaháIózatlt hozzon lé tre, amely a közössé €
hosszabbtávr1 fennmaradását é s m ködé sé t ielent s
mé rté kben biztosí tla.

M  do s(tott kí seb b sé g i td rv é ng

Nemcsak a nemzetisé gi közóssé gek várják el, ilIetve
fogalmazzák meg ezeket a feladatokat az olszágos ön-
kormányzatok számára, hanem maga a kisebbsé gi tör-
vé ny is; s t, gyakran a többsé gi politikusok szájából is
eIhangzanak ilyen vé lemé nyek (pl. ,,az országos önkor-
mányzat a kisebbsé g miniparlament je", a kisebbsé gek
Magyarországon,,kulturális autonómiával" rendelkez-
nek, a kisebbsé gek ,,önigazgatása"). Ugyanakkor az el-
mú lt né gy é v során nyilvánvalóvá vált, hogy az orszá-
gos önkormánlzatok nem rendelkeznek a szüksé ges
jogi é s anyagi eszközökkel ezeknek a feladatoknak az
ellátásához, A nemzetisé gek ré szé r l ez a felismeré s
az egyik leger sebb mozgatórugója annak, hogy köve-
telik a kisebbsé gi törvé ny módosí tását. Sajnos, az el -
z  kormány által a választási ciklus vé gé re el ké szí tett
módosí tási tervezet ezen a helyzeten nem iaví tott, ha-
nem inkább rontott Volna, A jelenlegi politikai hely-
zetben mé g megvan annak a lehet sé ge, hoey a ki-
sebbsé gek a fenti elvárásoknak megfelel en é rdem-
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ben befolyásolják a kisebbsé gi törvé ny tervezett mó-
dosí táSát.

A Szerb Országos Önkormányzatnak l998, jú lius
3l-ike é s l999, február 20-ika között megtartott vá-
lasztási procedú rája során lejátszódott legfontosabb
változás az volt, hogy.a né gy é wel ezel ttit l elté r en
most Budapest kerületeiben is megválasztásra kerül-
tek a helyi szerb önkormányzatok, s az elektorok szá-
ma í gy l00-ról l70-re eme]kedett megnövelve az or-
szágos ké pvisel k merí té si bázisát - különösen a fia,
tal diplomások köré ben. Többek között ennek köszön-
het en is lé nyegesen megfiatalodott ú gy a közgy lé s,
mint az elnöksé g, ami remé nlt ad arra, hogy az önkor-
mányzat tevé kenysé ge korszer bbé  é s haté konyabbá
válhat. Az elmú lt é vekben az önkormányzat tevé keny-
sé ge három területen volt a legmarkánsabb: l, é rdek-
ké pviseleti tevé kenysé g, ré szvé tel a Iogalkotási folya-
matban, aminek a politikai felté telei lé nyegesen rom-
lottak 1995 é S 1998 köZött, 2, kulturális szervez  tevé -
kenysé g, egyfajta országos kulturális központké nt, 3

oktatásszervez  é s fejleszt  tevé kenysé g, aminek
eredmé nyeké ppen ielent sen tavultak a szerb oktatás
tárgyi felté telei, s javultak a szerb nemzetisé gi oktatá-
si szolgáltatásai. Ugyanakkor az önkoí mányzat (politi-
kai) integrációs szerepe nem é rte el a Várt szintet,
Nemcsak a rendelkezé sre álló eszközök hiánya miatt,
hanem azé rt sem, mert a fé lké sz jogi státusú  önkor-
mányzat sokak szemé ben a többsé g által oktrolált
módon, idegen testké nt került be a hagyományos ön-
szervez dé si mez be (nagy hagyományokkal rendel-
kez  szövetsé g, egyesületek, egyház), mely l995-ig
már Ielent s sikereket é rt eI a kulturáliS inté zmé nyhá-
lózat kié pí té sé ben {hetilap, kiadóm hely, szí nház,
egyházi mú zeum é s levé ]tár Tökölyánum), Ez a hely-



zet inkább az erók meqlsztásához, mint koncentlálásához
Vezetett, miközben a többsé gi elit finanszí rozási poli-
tikáia ré vé n lé nyegesen meger sí tette az egyházat,
telIesen legyengí tette, SZinte elSorvasztotta a civil
szfé rát, ugyanakkor nem engedte meg az önkormány,
zati rendszer megfelel  kié pülé sé t,

Szo ro sab b egu üttm kö dé s

A választások után az eddig felhalmozott tapasztala-
tok alap|án az önkormányzat munkáiának megú jí tá-
sa, haté konyabbá té tele látszik szüksé gesnek. Az é r-
dekké pviseleti tevé kenysé g során cé lszer  lenne fel-
ú jí tani a haté kony kisebbsé ghözi eqyüttm hddé st, s el
kellene é rni a kisebbsé gi törué ny, illetve a kapcsoló-
dó iogszabályok módosí tását a kulturális autonómia
megvalósí tásának é rdeké ben. Hasonlóan elenged-
hetetlen a kisebbsé gek parlamenti ké pviseleté nefr bizto-
sí tása is. Folytatni kell a helyi kisebbsé gi önkor-
mányzatoknak nyú |tott eddigi rendkí vül hasznos
sokirányú  segí tsé get, azonban aZ együttm ködé St a
helyi kisebbsé gi önkormányzatok é s az országos ön-
kormányzat között szorosabbá é s koordinálttá kell
tenni. Segí tsé get kell nytlitani a civil önszervez áósek-
neÉ , valamint a Szerb Ortodox Egyháznak, hogy azok a
saiát teIületükön kitel jesedhessenek, eredmé nyesen
m ködhessenek, AZ oktatáS teré n inté zmé nyesí teni
kell az oktatásszervezé st, oktatásfeileszté st é s a mi-
n sé gellen rzé st, - biztosí tást a szerb kulturális au,
tonómia ré szeké nt, Minden segí tsé get meg kell adni
a szeí b nemzetisé gi közoktatás szí nvonalának é s ha-
té konyságának emelé sé hez (programok, tankönlvek,
taneszközök, pedagóguské pzé s é s továbbké pzé s,
versenyek, mé ré sek). Szüksé g van számos inté zmé ny
lé trehozására (pl. pedagógiai központ, kutatóinté -
zet, világi mú zeum é s levé ltár, budapesti szerb köny-
vesház, országos szerb id sek otthona), illetve a
meglé vó inté zmé nyek átszervezé sé re, vagy m ködé -
si felté teleinek megteremté sé re, tevé kenysé gük ki-
tel|esí té sé re (szí nház, kónyvtár kiadó, hetilap stb,).
A korábbiaknál nagyobb figyelmet kell szentelni a lr-
atal,k ónszeryez dé sé nek é s a fiatalok identitátást
formáló tevé kenysé gnek, Ki kell alakí tani az önkor-
mányzat átgondoltabb é s haté konyabb(tömeg)kom-
munikációs tevé kenysé gé t, alka]mazni kell az ú 1 mé -
diákat, beleé rtve a kompiú ter(világ)hálót is. El kell
é rni, hogy az önkormányzat cé lIai é s tevé kenysé ge
ismertté  váljanak, ú gy a saját közössé gen belül,
mint a többsé gi társadalom el tt is, Hasonlóan fon-
tos feladatnak, hogy önkormányzatunk jelen legyen
a nemzetközi kisebbsé qp7litikai,,porondon" is.

Annak é rdeké ben, hogy mindez elé rhet  legyen, 1é ,
nyegesen javí tani kell a közgy lé s é s az adminisztrá-
ció munkájának haté konyságán. Ezé rt a közgy lé ssel
szemben er sí teni kell a korábbihoz ké pest több bi-
Zottság hatásköré t é s tevé kenysé gé t, a kedvez bb
anyagi körülmé nyek között pedig javí tani kell az admi-
nisztráció szakmai szí nvonalát, annak remé nyé ben,
hogy ezek után ké pes lesz a valódi önkormányzatiság-
ból rá háruló feladatok ellátására,

orbán Mktoí  münkamegbeszé lé sen fogadta
a Parlamentben az országos önkormányzatok elnökelt
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