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A Vajdasági Magyar Szövetség a vasárnapi elnökválasztáson a
kormány jelöltjét, Aleksandar Vu?i?ot támogatja. A választások el?tti id?szakban Pásztor
István aktivistái több tízezer magyar embert kerestek fel, akiknek a személyes adatait
felhasználva, azok pártszimpátiáját mérték fel. A szerbiai törvény értelmében ez akár
három évig terjed? börtönbüntetéssel járó b?ncselekmény.

A DélHír Portál birtokába jutottak a VMSZ listái, amellyekkel a szerb elnökválasztás el?tt
Aleksandar Vu?i? potenciális szavazóit térképezték fel a délvidéki magyarságon belül, valamint
az a négyoldalas útmutató dokumentum is, amely a VMSZ fizetett aktivistáinak részletesen
elmagyarázza, milyen panelszöveggel, érvekkel kell a haladó párt jelöltje melletti voksra biztatni
a magyarokat.

A listázott magyar szavazóktól négy dolgot kérdeztek, mégpedig: Mennek-e szavazni?
Támogatják-e az Orbán-Pásztor együttm?ködést, ezáltal pedig a VMSZ-t? Támogatják-e a
Pásztor-Orbán-Vu?i? együttm?ködést, ezáltal pedig a kormány jelöltjét? Kell-e autóval
fuvaroztatni a szavazót vagy otthon szavaztatni? Ebb?l is látszik, hogyan próbálják a délvidéki
magyarok Orbán szimpátiáját felhasználni a kampányban.

A nagyobb képért kattintson a dokumentumokra
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A VMSZ-aktivistáknak szánt útmutató több fontos alapvetést is rögzít, amely mérvadó a VMSZ
politikáját nézve. Pl. mint írják, a politika nem szerelem kérdése, hanem a célok érdekében
bárkivel össze kell fogni. Szerintük Vu?i? mindenképp nyerni fog, és ha már Európa elfogadta,
akkor nekünk magyaroknak vajon mi bajunk lenne vele? A szöveg fontosnak tartja, hogy
kiemelje, "Vu?i? nem szendvicsezett"(hanem a párt, amelyet vezetett - a szerk).

Az aktivistáknak szánt kiskáté rögzíti az aktivisták feladatait is: a pártszimpátia felmérése
mellett véleményt kell írni a lakosokról, ám ezt már nem szabad, hogy lássák! Az ügyesek még
ajándékot is kapnak, némi vet?mag és tojásfesték formájában, ami szintén törvénytelen.

Többször kitérnek arra, hogy a VMSZ-aktivistáknak rá kell játszani a délvidéki magyarok Orbán
Viktor iránt táplált szimpátiájára és meggy?z? érvként kell említeni, hogy a Fidesz is a haladókat
támogatja, vagyis akkor számunkra sem lehet aggályos az egykori széls?séges politikus.

Az aktivisták párban járták a terepet Délvidék-szerte, nagyjából 200 címet kaptak. A VMSZ
terepi emberei között jelenleg eltér? az a pénzmennyiség, amelyet ígértek nekik, van akinek 10
ezer dinárt mondtak a helyi pártirodákban, máshol "csak" 5-6 ezer dinárról beszélnek.

A VMSZ komoly logisztikai és pénzügyi er?feszítéseket tesz annak érdekében, hogy Aleksandar
Vu?i? már az elnökválasztás els? körében nyerjen. Saját bevallásuk szerint több mint 150
politikai rendezvényt tartottak a kampány ideje alatt. Néhányat ugyan a Prosperitati
Alapítvány pályázatainak bemutatójaként, vagy kulturális rendezvényként álcáztak, de minden
esetben elmagyarázták, hogy a haladók "engedélye" kellett a pályázati pénzek
megvalósításához.

Korábban Fremond Árpád, a VMSZ köztársasági képvisel?je arról beszélt, hogy komoly listáik
vannak a délvidéki magyar szavazókról, amelyeket a nemzeti tanácsokhoz szükséges választói
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névjegyzékbe való jelentkezés után törvénytelenül szereztek meg.
A napokban a VMSZ által támogatott haladókról is kiderült, hogy 400 ezer szerbiai polgár
személyes adatait, illetve pártszimpátiáját is listázták. Mint ahogy megírtuk, egy hackernek
sikerült lelepleznie a VMSZ módszereivel szinte azonos módon elkészített dokumentumokat,
ahol a fenti listához hasonlóan megjegyzésekkel jelölték az ellenzéki és a kormánypárti
szavazókat.

Néhány napja a szerbiai adatvédelmi biztos is arra emlékeztetett, hogy komoly
b?ncselekménynek számít az adatokkal való politikai visszaélés „Ami azon gyanút illeti, hogy a
pártaktivisták a hivatalos választói névjegyzék adatait és más személyes adatokat használnak,
a biztosi hivatal többször is felhívta rá a figyelmet, hogy ez b?ncselekmény, amelynek
elkövet?jét akár három év börtönre is ítélhetik” - fogalmazott közleményében.

Sz. A.
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