
Plecind dela necesitatile  locuitorilor  Banatului  cu interesul  lor  pentru prosperitate  sa-si 
exprime prin o viata comuna in Voivodina fiindca practica istorica a aratat ca Banatul in ultimii 70 
de ani a trait o inaintare marginanta, “Forumul Banatului” pentru protejarea intregii fiimte de erice 
natura social-economica a Banatului aduce urmatoarele: 

PRINCIPII ALE REGIUNII DE BANAT
1. Banatul nu-i  numai o netiune geografica la care este adus la momentul  de fata,  ci  

egzistenta sa are temelie de sute de ani exprimata prim caracteristice social-economice, institutii 
laice si spirituale unice in cultura si traditia multietnica.

2. Banatul trebuie sa ramina unit, multinational si indivizibil.
3.  Banatenii  in  Voivodina au mari  ingerente  dar  cu  conditia  ca  in  aceasta Voivodina,  

Banatul sa fie o Regiune care impreuna cu celelaltr regiuni, prin Adunarea Voivodinei, formata 
din trei Camere sa aduca decizii pentru soarta sa proprie. In asa fel Adunarea Voivodinei o sa fie  
garantie pentru prosperitatea Voivodinei si o rezelvare durabila a tuturor cetatenilor care traiese  
aici.

4. O astfel de rezolvare a Voivodinei si statusul regiunei Banat da posibilitatea pentru a ne 
incadra  in  regiunea  Europei-mijlocii,  DUNAREA-TISA-KERES-MORIS adica  EURO-TRIO 
(Regiunea  interstatala  Ungare-Romane-Jugoslava)  si  celelalte  institutii  fara  care  nimeni  in 
aceasta parte a Europei nu se poate baza pentru un viitor mai bun.

5.  Banatul  are  stema,  drapelul,  cintecul  banatean  solemn si  elementele  de  baza  ale 
acestor simboluri trebuie sa fie mentionate in stema, drapelul si imnul Voivodinei.

6. Banatului  sa i  se restitutie partea din sud-vest,  uzurpata de cantre Serbia adica de 
orasul Belgrad.

7. Banatul sa fie declarat fegiune ecologica din partea Romaniei, Ungariei, Jugoslaviei si 
Uniunii Europene respectiv de institutiile Natiunilor Unite corespunzatoare.

8. Banatul sa fie total demilitarizat.
9.  Conducerea  locata  de  autoconducere  in  Banat  sa  fie  total  decentralizata  dupa 

principiul: Autonomie pina la ultimul benefierar in mod accentuat sa fie respectat ca purtator al 
autonomiei, dar orasele si comunele (toate satele care au peste 3.000 de locuitori sa fie) sa aibe 
direct reprezentanti in adunarea Banatului.

REZUMAT
I    Forumul Banatului activitatea sa in intregime sa fie supusa cit mai repede realizarii  

temeinice scopurilor mai sus evidentiate.
II   Forumul Banatului sustine toate organizatiile politice si neguvernamentale in Voivodina 

si afara de ea, dar de interes pentru importanta politica si aranjarea constitutionala a statului care 
vad Voivodinaca subiect cu guvernament juridic, datator de lege si egzecutiv.

III  Principiile de mai sus mentionate a Forumului din Banat exprima voia cetatenilor din 
Banat  drept  aceia  trebuiese  acceptati  ca  preconditie  pentru  o  durabila  orinduire  interna  de 
prospetitate a Voivodinei  care pe linga normele democratice accectabile cum ar fi  nationale, 
confesionale si ingeneral drepturile omului de libertate cuprinse in urmatoarele determinatii:
- Orinduirea Voivodinei pe regiuni
- Institutiile Regionale a Banatului, Sremului, Bacica si municipiului Novi Sad
- Adunarea Voivodinei din trei Camere care ar forma trei despartaminte:

a. CAMERA CETATENILOR 

b. CAMERA  NATIONALA  (A  POPOARELOR,  CAMERA  ETNICA)  cu  numar  egal  a 
reprezentatilor  tuturor  natiunilor  care  au  drept  la  asa  ceva.  Cel  putin  0,5% din  totalul 
numeral al cetatenilor Voivodinei decidere nationala libera prin recensamint care trebuieste 
realizat sub supravegherea comitetului special al Adunarii Voivodinei OEBS-ului si altele.

c. CAMERA REGIUNILOR (CAMERA REGIONALA) Reprezentantii  regionali  ai  adunarilor 
din Banat, Srem, Bacica si municipiului orasului Novi Sad. Toate deciziile acestei Camere 
se adue prin consensus.

- Dreptul adunarilor Regionale si adunarii municipului orasului Novi Sad ca in mod liber in cadrul 
drepturilor  autorizate  care  le  au,  actioneaza  in  aranjamente  economic-culturale  cu  regiunile 
similare din tarile invecinate in baza constitutiei si a leglii transmise in mod competent.

DUMNEZEU SA BINECUVINTEZE ACEASTA TARA A BANATULUI CARE NE-A NASCUT ASA CUM SUNTEM!
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