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Újabb pofon Hágából Szerbiának
Folytatás az 1. oldalról
Lahi Brahimaj harmadfokú vádlottat az első-

fokú tárgyaláskor 6 éves szabadságvesztésre ítélték 
a fogoly halála miatt. Már le is töltötte. A bíróság 
azzal kapcsolatban sem találta terhelőnek a bizo-
nyítékokat, miszerint a vádlottak rendelték volna 
el Jablanicában a szerb rendőrök meggyilkolását, 
valamint, hogy egy olyan bűncselekmény részesei 
lettek volna, amelynek célja szerbek és a nem lojá-
lis albán nemzetiségű személyek elűzése volt.

HÁBORÚS HŐS
Haradinaj szabadulásának hírére Prishtina 

ünnepi lázban éget, sokan elsírták magukat, va-
lamint tűzijátékkal és lövöldözéssel köszöntötték 
a felmentő ítéletet. Az ünneplők szerint bebizo-
nyosodott, hogy a volt kormányfő háborús hős. 
Haradinaj védőügyvédje a per után továbbította 
a sajtónak védence szavait, miszerint Haradinaj 
ugyanott folytatná ahol abbahagyta: a kormány-
fői székben. Szavai szerint Haradinaj egy olyan 
Koszovót akar kiépíteni, ahol mindenkinek 
ugyanolyan joga lesz, legyen akármilyen nemzeti-
ségű. A védőügyvéd szerint Carla Del Ponte, egy-
kori hágai főügyésznek bocsánatot kellene kérnie, 
hogy egyáltalán vádat emelt a volt gerillaparancs-
nokok ellen.

Haradinajt és Balajt 2008-ban mentették fel 
először az akkor 37 pontból álló vádirat alól, majd 
a törvényszék két év múlva az eljárás megismétlé-
sét kérte, ugyanis az első eljárásból kimaradt két 
kulcsfontosságúnak tartott tanú. Bár a tavaly kez-
dődött másodfokú eljárás már csak 6 vádpontból 
állt, az ügyészség 20 éves letöltendő szabadság-
vesztés kiszabását követelte.

Haradinaj 2004-ben Koszovó kormányfője 
lett, de három hónapra rá a nemzetközi törvény-
szék vádat emelt ellene, ezért lemondott tisztsé-
géről, és önként feladta magát. A fellebbezési ta-
nács 2010-es döntése után újból őrizetbe került, 
ám idén május elején ideiglenesen szabadlábra 
helyezték, azzal a feltétellel, hogy az EU koszovói 
rendőri és igazságügyi missziója (EULEX) he-
tente ellenőrzi. A tegnapi felmentő ítélet nyomán 
megszüntették a vele szemben elrendelt korlátozó 
intézkedéseket. Haradinaj parancsára 1998 kez-
detén állítólag több mint 300 szerbet és nem lo-
jális albán nemzetiségű személyt gyilkoltak meg, 
valamint 400 személyt elraboltak. A holtestek egy 
részét később a Radonjići-tóban, valamint Dečani 
község kutaiban találták meg. Haradinaj önélet-
rajzi könyvében azt írta, hogy éjjel-nappal gyil-
kolták a szerb rendőröket.

BELGRÁD DÜHÖNG
A szerbiai sajtó Haradinaj felmentését a nem-

zetközi jog és igazságügy csődjének nevezte. To-
mislav Nikolić államfő szerint a felmentő ítélet 
egyesíteni fogja a szerbeket, és ahelyett, hogy el-
bukna a nemzet, fel fog emelkedni.

– Most már senki sem kételkedhet Szerbia 
szavaiban, amikor a hágai Nemzetközi Törvény-
szék felállításakor azt mondta, hogy jogellenes 
célja a szerb nemzetet térdre kényszeríteni holmi 
mondvacsinált bűnök előtt. Ettől kezdve fel kelle-
ne menteni az összes szerb vádlottat. Ha a Vihar 
hadművelet nem volt bűntény, ha Haradinaj ártat-
lan volt, akkor hogyan lehetnek bűnösök a szerb 
politikusok, rendőrök és katonák – reagált az íté-
letre az államfő. Szavai szerint az ítélet csupán a 
szeparatizmusnak kedvez és romba dönti Belgrád 
és Prishtina eddig kiépített viszonyát, késlelteti a 
régió megbékélését és megerősíti a szerb nemzet 
euroszkepticizmusát.

Ivica Dačić kormányfő szerint várható volt az 
ítélet, és mint megjegyezte, ez a törvényszék utol-
só politikailag motivált ítélete.

– Szerbia érdekében folytatjuk a Prishtinával 
történő párbeszédet és az euróintegrációt – mond-
ta a kormányfő.

Aleksandar Vučić kormányalelnök, a Szerb 
Haladó Párt elnöke szerint az ítélettel megkísérel-
ték átírni a történelmet és pofont adtak a szerb ál-
dozatok családjának. Milivoje Mihajlović, a szerb 
kormány sajtófőnöke szerint Európa az ítélettel 
egyértelműen színt vallott, a szerb kormány hiva-
talos közleményben kiemelte, hogy az ítélettel ha-
talmas kárt okoztak a nemzetközi jognak, akadályt 
emeltek a régió megbékélése előtt, és etnikai tisz-
togatás bűnténye alól mentettek fel személyeket. 
Nikola Selaković igazságügyi miniszter szerint 
bebizonyosodott, hogy nem létezik a nemzetközi 
jog és igazság, valamint az ítélettel szembeköp-
ték az áldozatok családját. Rasim Ljajić, a hágai 
törvényszékkel való együttműködést koordináló 
szerb nemzeti tanács elnöke szerint Szerbiának 
jogában áll mérgesnek lenni, hiszen szelektív igaz-
ságszolgáltatás történt, és félő, hogy az ítélet hatá-
sára megerősödik a szerb ultranacionalista szárny, 
míg Nebojša Stefanović, a Szerbiai Képviselőház 
elnöke botrányosnak nevezte az ítéletet. Borislav 
Stefanović, a Belgrád és Prishtina közötti párbe-
széd folytatásával megbízott szerb tárgyalócsoport 
vezetője szerint az ítéletnek köszönhetően elmér-
gesedhet a dél-szerbiai helyzet, míg Aleksandar 
Vulin, a Koszovó-ügyi iroda vezetője kiemelte, 
hogy az ítélet megnehezíti a Belgrád és Prishtina 
közötti dialógus folytatását. A Szerb Haladó Párt 
közleményben követelte az európai integráció 
azonnali megszakítását, a Szerb Radikális Párt 
pedig tüntetést jelentett be mára.                    n dió

Folytatás az 1. oldalról
Anna Tomanová-Makanová, a Szlovák Nemze-

ti Tanács elnöke véleményének adott hangot, hogy 
bár számos témakörben sikerült jelentős kezdemé-
nyezéseket közösen útnak indítani – a vajdasági 
médiastratégia felvázolását, a helyi szintű média 
kérdéseinek megoldását – az az érzése, hogy nem 
sikerült lépnünk, állandóan ugyanabban az ördö-
gi körben forgunk. Most újra a médiastratégia ki-
dolgozása, a médiát érintő törvényes háttér meg-
teremtése vár ránk.

– Mintha nem tudnánk lehelyezni azt az alap-
követ, amire az itteni kisebbségi médiát fel szeret-
nénk építeni. Felül kell bírálnunk mindent, amivel 
nem vagyunk elégedettek. Kritikai hozzáállásra 
van szükség, a hibákat csakis építő jellegű kritikák-
kal lehet korrigálni. Ne ringassuk magunkat a cso-
dálatos hagyományokról szóló mesékbe. Azok ma 
nem jelentenek kiutat, ma a jövőbe kell néznünk, 
s az, aki a jövőbe tekint, rögtön észreveszi, hogy 
a piac kegyetlen feltételeivel kell megbirkóznia a 
siker eléréséhez – állapította meg Makanová.

Slaviša Grujić tartományi művelődési és tá-
jékoztatási titkár fontos intézménynek nevezte a 
Magyar Szót, mely, mint mondta, egyrészt a mul-
tikulturalizmus meglétének bizonyítéka, másrészt 
pedig mutatója annak, hogy a nemzeti közössé-
geknek igenis rendelkezniük kell saját médiahá-
zakkal. A hazai sajtó problémáinak egyik forrása-
ként a kilencvenes éveket jelölte meg.

– Amíg a világ legnagyobb részében hatalmas 
iramban fejlődött a sajtó, megszilárdult a sajtósza-
badság elve, addig mi háborúztunk, öldöklésekről, 
harcokról, háborús bűnökről, szankciókról tudó-
sítottunk, beszéltünk. A bezártság eredményezte 
folyamatok az elmúlt tíz évben is megismétlődtek, 

azzal, hogy a háborús idők elmúltak. Ha végigné-
zünk a kioszkokat díszítő napilapok címoldalain, 
csupa sértegető, szenzációhajhász címeket látunk. 
Ilyen ma a média állapota. Minden szerencsénket 
a nemzeti közösségek médiái jelentik, ezekben 
még foglalkoznak életszerű problémákkal is – kö-
zölte Grujić.

A sajtóházak privatizációjával kapcsolatban 
elmondta, hogy igaz, e folyamat uniós elvárást 
jelent, mégsem szabad találomra elvégezni, mert 
oda kell figyelni arra, hogy a médium új tulajdo-
nosának fontos legyen az, hogy új vállalata köz-
szolgálati szerepet töltsön be. A vajdasági médiast-

ratégiának, tette hozzá, minden közösség érdekét 
szem előtt kell tartania.

A tartományi kormány havonta 300 millió 
dinárt fordít a tartományi média támogatására. 
Lapunknak nyilatkozva a tájékoztatási titkár el-
mondta, maga ugyan nagyon szeretné, ha több 
pénzzel tudnák támogatni a nemzeti közösségek 
sajtótermékeit, nem biztos azonban, hogy ez az el-
képzelés meg is valósul.

– Nekünk még azzal is gondjaink vannak, 
hogy tisztázzuk: mi és mennyi valójában Vajdaság 
költségvetése. Ezzel együtt persze azt sem tudjuk, 
mennyi jut a média pénzelésére. Tervünk az, hogy 

a támogatási összeget növeljük valamelyest az előt-
tünk álló időszakban, hogy sikerül-e megvalósíta-
nunk a tervet, továbbra is kérdés.

A tanácskozás egyik panelvitájának témáját a 
kisebbségi médiumok online kiadásainak fejlesz-
tése képezte. Újságíróknak nyilatkozva Simon 
Erzsébet Zita, a Magyar Nemzeti Tanács tájékoz-
tatási tanácsosa közölte, hogy a nyomtatott sajtó 
jövőbeni lehetősége a lapozható, eladható online 
újság.

– A szerkesztőségek igyekeznek megmaradni, 
fejlődni a változó körülmények között is. A korsze-
rű technológiák mindenekelőtt a fiatalabb korosz-
tályt igyekeznek megszólítani. Gondolkodunk a 
mobiltelefonok adta lehetőségeken is – így érik el 
az információkat ma már a fiatalok.

Megtartott előadásában beszámolt annak a vaj-
dasági magyarok körében elvégzett felmérésnek 
az eredményeiről is, mely bizonyította, hogy a ma-
gyarszo.com honlap a leglátogatottabb weboldal-
nak számít. A felület hamarosan megújul, decem-
ber 21-én válik elérhetővé a nyilvánosság számára, 
s az új tartalmakat új küllem, s a kommentározás 
korszerű lehetősége is kíséri majd – derült ki Var-
jú Mártának, lapunk főszerkesztőjének és Zsoldos 
Zsaklina honlapszerkesztőnek a beszámolójából.

A hazai és regionális médiaiparról szóló panel 
során elhangzott, hogy mindenütt jelentős mér-
tékben csökkent a hirdetések száma a gazdasági 
válság következtében, s hogy ez alól a kisebbségi 
sajtó sem képez kivételt. Nagyon nehéz lesz jövőre 
is a helyzet – ezt támasztja alá az adat, hogy míg 
az elmúlt négy év során Szerbiában több, mint 300 
nyomtatott sajtótermék létezett, ezek száma az év 
végére 105–110 közé zuhan majd vissza.

                                                n v.ár

Kisebbségi sajtó a piac csataterén
A kisebbségi sajtó pénzelése, a webfelületek fejlesztése és a hazai és régiós gyakorlatok összevetése képezték a tanácskozás témáit
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Folytatás az 1. oldalról
Azon nemzeti közösségek közül, amelyek 2000 

főnél nagyobb számban élnek az országban a szerb 
után 3,53 százalékkal a magyar nemzeti közösség a 
legnépesebb, majd a roma nemzeti közösség követke-
zik 2,05 százalékkal (147 604 fő), a bosnyákok, 2,02 
(145 278 fő) százalékkal, a horvátok 0,81 százalék-
kal (57 900 fő), a szlovákok 0,73 százalékkal (52 750 
fő), a montenegróiak 0,54 százalékkal (38 527 fő), a 
vlahok 0,49 százalékkal (35 330 fő), a románok 0,41 
százalékkal (29 332 fő). Jugoszlávnak 23 303 személy 
vallotta magát, ez a lakosság 0,32 százalékát jelenti, 
szintúgy macedónnak (22 755), míg muzulmánnak 
a lakosság 0,31 (22 301), bolgárnak 0,26 (18 543), 
bunyevácnak 0,23 (16 706), ruszinnak 0,20 (14 246), 
goranacnak 0,11 (7767), albánnak 0,08 (5809), uk- 
ránnak 0,07 (4903), németnek (4064) és szlovénnek 
(4033) 0,06, orosznak pedig 0,05 (3247) vallotta 
magát. A kettőezer főnél kevesebb lelket számláló 
nemzeti közösséghez tartozók – egyiptomiak, csehek, 

cincárok, askálok stb. – száma összesen 17 558 fő. Az 
előző népszámláláshoz képest 9 százalékkal nőtt az 
úgynevezett ismeretlen – marslakók, földiek, kozmo-
politák, jedi lovagok – nemzeti közösségbe tartozók 
száma, ők az összlakosság 1,14 százalékát (81 740 fő) 
teszik ki.

A nemzetiségi hovatartozásáról összesen 160 346 
személy nem nyilatkozott, míg a regionális hovatar-
tozásáról – vajdasági, šumadijai, vranjei, užicei – ösz-
szesen 30 771 személy adott tanúbizonyságot.

A népszaporulat szempontjából a roma nem-
zeti közösség jár az élen, az előző népszámlálás-
hoz képest 39 411-gyel vannak többen, de nőtt a 
bosnyákok, a muzulmánok és az oroszok száma is. 
Szerbia régiói közül csupán a belgrádi – 1 659 440 
fős –, a 168 község közül pedig csupán 25 község 
büszkélkedhet népességnövekedéssel. Legnagyobb 
növekedés Novi Pazarban volt (16,76 százalékos) 
majd Újvidék következik, 14,14 százalékos népes-
ségnövekedéssel.                                          n dió

A Demokrata Párt parlamenti képviselői és egy-
kori miniszterei, Oliver Dulić és Snežana Malović 
lemondtak a köztársasági parlamenti képviselői he-
lyükről. Dulić a twitteres profilján jelentette be, hogy 
a továbbiakban nem lesz képviselő. „Meghallgattam 
az elnök tanácsát, a felelősség rám eső részét vállalom, 
visszaadtam a mandátumot, megköszönöm mindenki-
nek az együttműködést, üdvözlet mindenkinek, Dulić 
ortopéd szakorvos áll rendelkezésére, ha fáj valamije” 
– állt az üzenetben.

A lemondás okait boncolgatva azt írta, hogy szá-
mára érthető, hogy a választásokat követően néhány 
hónappal már más megvilágításba kerül az ő és a kor-
mánytársainak munkája. Ezért a „rezsimhű bulvársaj-
tót” okolja, valamint az utódaik hozzáállását, amihez 
csak hozzásegített az ellenük irányuló médiahisztéria.

– A legjobb tudásom szerint dolgoztam, sohasem 
vétetettem a törvény és az erkölcs ellen, az igazért to-

vább fogok harcolni intézményesített kereteken belül. 
A DP tagja maradok, olyan mértékben veszem ki a 
munkából a részem, amilyenre az új vezetőség számít 
rám – írta.

A parlament adminisztratív bizottságának elnöke, 
Zoran Babić a Beta hírügynökségnek megerősítette a 
hírt, amely szerint a bizottsághoz megérkezett Dulić 
és Malović lemondása.

Dragan Đilas, a DP új elnöke megválasztását 
követően a párt választási kongresszusán kijelentet-
te, hogy „azok a miniszterek, akik a múlt hatalmi 
felállásban annak a kormánynak a tagjai voltak, 
amelynek munkáját a választópolgárok elégtelennek 
értékelték, gondolkodjanak el azon, hogy továbbra is 
parlamentben kell-e ülniük, és a DP-t képviselniük”. 
Hozzátette: attól függetlenül érzi ezt így, hogy az 
adott kormánytag jól vagy rosszul végezte a munká-
ját. (B92, Beta, Tanjug)

Szerbiában 253 899 magyar él

Lemondott képviselői mandátumáról 
Oliver Dulić és Snežana Malović


