
Саопштење поводом предлога Статута Војводине

Пише: Синод СПЦ
уторак, 10 фебруар 2009 16:19

Свети Архијерејски Синод Српске Православне Цркве, поводом предлога новог Статута 
   АП Војводине, обратио се госпођи проф. др Славици Ђукић-Дејановић, Председници
Народне     Скупштине Републике Србије, чије писмо доносимо у целини, изражавајући
забринутост     за суверенитет и територијални интегритет Републике Србије.

  

Истим поводом, писмо сличног садржаја је упућено и Председнику Републике Србије и    
Председнику Владе Републике Србије.

  

"Уважена Госпођо Ђукић - Дејановић,

  

Као вековни чувар српског духовног бића, па и националног идентитета и у доба када    
Српске државе није било, Српска православна црква изражава велику забринутост за    
суверенитет и територијални интегритет државе Србије, који је најпре тешко нарушен,    
надамо се само привремено, насилним отимањем и окупацијом Косова и Метохије, а
потом     покушајем да се од Аутономне покрајине Војводине начини нова држава у
држави Србији.     То се чини предлогом новог Статута АП Војводине који јој
противуставно додељује,     поред осталог, и следећа обележја државности:

  

- право да закључује међународне уговоре у областима из своје надлежности (ius
contrahendi);

  

- право да оснива своја представништва у иностранству, посебно у Бриселу (ius
representationis);

  

- право, приграбљено узурпацијом, Скупштине Војводине да доноси законе.
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Уз то је противуставно оснивање тзв. Војвођанске академије наука и уметности учињено 
   у намери да се војвођанским Србима прида посебни народносни, тј. национални
идентитет.

  

Како се овим предлогом Статута АП Војводине започиње ново распарчавање и
разарање     већ смањене и убогаљене српске државе, одлуком Светог архијерејског
синода, у име     Његове Светости Патријарха српског Г. Павла и све пуноће Српске
православне цркве,     умољавамо Вас да овај наш допис и захтев изнесете на заседање
Скупштине, на коме     ће бити расправљано о овом питању, у нади да ће му посланици
посветити дужну пажњу     и да ће овом очигледном противуставном акту ускратити
своју сагласност и потврду.

  

У нади да ћете учинити све што је до Вас, на што Вас и Народна Скупштина и Устав    
обавезује, ради очувању територијалног интегритета и унутрашњег јединства државе,    
примите изразе наше искрене захвалности."
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