Господину/Госпођи
народном посланику/посланици
У Народној скупшини Рeпублике Србије,

Уважени/а,

Претходна година показала је да аутономија каква је на северу Србије
успостављена 1974. године, а обновљена и потврђена 2001, 2006. и 2008. године
нема морално, демократско, политичко нити правно упориште.
Мајски избори 2012. показали су да странке чија је политика у потпуности
посвећена аутономији АП Војводине и њеном даљем ширењу никако нису у стању
да самостално уђу у Парламент.
Грађани су јасно указали на то шта о садашњем статусу АПВ и њеним политичким
заштитницима мисле, када се на претходном попису тек негде око 1% становника
покрајине изјаснило да су национални Војвођани.
И поред чињенице да је АП Војводина једини такав ентитет у Источној и Средњој
Европи (њена аутономија је далеко шира од самосталности Истре, на пример),
непрекидно траје прескупа кампања за њено даље осамостаљење. АП Војводина
годишње троши око 650 милиона евра, региони Срем, Банат и Бачка са мањом
бирократијом и који су у већој мери посвећени грађанима тај би новац свакако
боље утрошили. Посебно треба нагласити да је Скупштина АП Војводине један од
најмање активних парламената у Европи (2011. године је током првих осам месеци
имала само два дана заседања!).
Најважнији аргументи које заговорници аутономије износе о запостављености АПВ,
њеном великом улагању у државу, аутономистичким традицијама и извршној,
законодавној и судској самосталности, као и потреби укључивања у ЕУ нису тачни
(погледајте: полемику о том питању и аргументе проф. др Бошка Мијатовића на
http://www.clds.rs/dokumenti/Vojvodina.pdf ). Реч је о кампањи
пуној
измишљотина и полуистина која је у потпуности преузета из сепаратистичких
покрета Словеније, Хрватске и Црне Горе.
Накарадна аутономија АП Војводине умањује права српског народа на северу
земље (пропорционална заступљеност, медијска сатанизација Србије и српског
народа, систематска кампања затирања традиција и колективног сећања), али и
доводи у неравноправан положај националне мањине у АПВ и у другим деловима
Србије. Такође, грађани АПВ, Београда и још три мања града у Србији социјално су
позитивно дискриминисани од стране државе у односу на друге грађане Србије.

Из свих набројаних разлога, а ради очувања јединства и независности државе
Србије, молимо Вас да узмете учешћа у формирању групе посланика која ће
иницирати законито укидање АП Војводине као допринос демократизацији и
европеизацији Србије.

Са заседања Треће редовне Скупштине Напредног клуба
Београд, 27. јануар 2013. године

