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НОВИ САД - Председник Покрајинског одбора Демократске странке Србије (ДСС)
Бранислав Ристивојевић изјавио је да се та странка противи промени граница појединих
округа у Војводини, на чему већ дуже време инсистира Савез војвођанских Мађара
(СВМ).  

  

“СВМ већ годинама тражи промену граница постојећих округа како би се на северном
делу Војводине створило ново административно-територијално биће у оквиру постојећег
правног поретка Републике Србије, а које би географски обухватило већину мађарског
живља”, рекао је Ристивојевић.

  

Он је уверен да крајњи циљ СВМ није да се дође до непосредне користи за грађане
новог округа, већ "нешто што би могло да се догоди у мало даљој будућности".

  

"СВМ би, уколико му успе та иницијатива, у наредној фази тражио и узурпирао шири
круг надлежности и овлашћења за тај фантомски округ, по већ пробаном аутономашком
рецепту: застава, грб, химна, главни град, влада, одлуке са законском снагом, границе,
латиница као службено писмо, представништва у иностранству", сматра Ристивојевић.

  

Према његовим речима, СВМ тражи формирање будућег “фантомског мађарског
округа”, од којег, како оцењује ДС С, нико не би имао користи.

  

“Из изјава челника СВМ може се извести закључак да никад нису били ближе
остварењу те идеје, јер им је то обећала Демократска странка током формирања владе.
По свему судећи, то је била цена коју је ДС платио да би СВМ подржао ову владу”, рекао
је Ристивојевић.
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Лидер војвођанског огранка ДСС сматра да од прекрајања граница никакву корист не
би имали Република Србија и њени грађани, било Срби или Мађари, нити да би
становници тог “мађарског округа” живели боље, имали веће плате и виши стандард.

  

“То се не би догодили јер је округ само облик деконцентрације државне власти, без
икаквих изворних надлежности којима би се могао суштински променити живот људи.
Стога ПО ДС С Војводине јавности поставља питање која је права сврха те инцијативе
СВМ-а”, рекао је Ристовојевић.

  

(Курир)
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