Pochádzajúc z potrieb občanov Banátu, aby svoj záujem pre prosperitu
vyjadrili cez spoločný život vo Vojvodine a keďže hystorická prax poukázala, že
Banát v minulých 70 rokov dožil progresívnu marginalizáciu, Banátske fórum
v záujme ochrany celej socioekonomickej bytosti vynáša nasledovné:

PRINCÍPI BANÁTSKÉHO
REGIONALIZMU
1. Banát nie je iba geografický pojem, na ktorý je v súčasnosti prinesený, ale
svoje jestvovanie zakladá na viacstoročných socio-ekonomických vlastnostiach
definovaných svetovými a duchovnými inštitúciami, jedinečnej multietnickej kultúre
a tradícii.
2. Banát musí zostať jedinečný, multinacionálny a nedeliteľný.
3. Banátčania sa zakladajú za Vojvodinu s čo vyššími ingerenciami, ale pod
podmienkou aby v takej Vojvodine Banát bol regiónom, ktorý spolu s ostatnými
regiónami cez Zhromaždenie Vojvodiny zložené z troch rád rozhodoval o vlastnom
osude. Takéto zloženie Zhromaždenia Vojvodiny musí byť ručiteľom proseritnej
Vojvodiny a trvalé vyriešenie pre všetkých občanov, ktorý žijú v nej.
4. Takéto vyriešenie pre Vojvodinu a regionálny status Banáta
umožňujerýchlejšie zapojenie sa do Stredoeurópskeho regióna DUNAJ-KARAŠMORIŠ-TISA, čiže EURO-TRIO (Medzištátny región Maďarsko-RumunskoJuhoslovanský) a ostatné inštitúcie, bez ktorých nikto v tejto časti Európy nemóže
počítať s krajšou budúcnosťou.
5. Banát musí mať svoj ERB, ZÁSTAVU a SLÁVNOSTNÚ PIESEŇ
BANÁTSKU a základné elementy tej symboliky musia byť vložené do Erbu,
Zástavy a Hymny Vojvodiny.
6. Banátu sa musí vratiť jeho juhozápadná časť, uzurpovaná zo strany
Srbska, čiže územia mesta Belehrad.
7. Banát sa musí vyhlásiť ekologickým regiónom zo strany Rumunska,
Maďarska, Juhoslávie a Európskej únie, vlastne zodpovedajúcich inštitúcií
Spojených národov.
8. Banát sa musí v úplnosti demilitarizovať.

RESUME:
I - Banátske fórum svoje pósobenie v úplnosti podriaďuje čo rýchlejšiemu
a fundamentál- nejšiemu splneniu hore uvedených cieľov.
II - Banátske fórum podporuje všetky politycké a nevládne organizácie vo
Vojvodine a mimo nej, významné pre politycké a ústavné zariadenie štátnej
spoločnosti, ktoré Vojvodinu vidia ako subjekt so súdnou, zákonotvornou
a vykonnou mocou.
III - Hore uvedené principiálne zásady Banátského fóra odzrkadľujú vóľu
občanov Banáta a preto musia byť schválené ako predpoklad pre trvalé, prosperitné
vnútorné zariadenie Vojvodiny, ktoré vedľa všeobecne schválených demokratických
noriem, ako čo sú nacionálne, vierové a všeobecné ľudské slobody a práva zahr´na
i nasledovné:

Regionálne zariadenie Vojvodiny
Regionálne INŠTITÚCIE Banáta, Sriema, Báčke a slobodného mesta Nový
Sad
Trojdomové Zhromaždenie Vojvodiny, ktoré tvoria tri rady:
RADA OBČANOV
RADA NÁCIÍ (NÁRODOV, ETNICKÁ RADA) s rovnakým počtom
predstaviteľov všetkých nácií, ktoré podľa počtu príslušníkov majú na to právo
(najmenej 1% z celkového počtu obyvateľov Vojvodiny, slobodne nacionálne
vyjadrených cez súpis, ktorý treba vykonať pod patronátom Zhromaždenia
Vojvodiny, OEBS a pod.)
RADA REGIÓNOV (REGIONÁLNA RADA). Predstavitelia regionálnych
Zhromaždení Banáta, Sriema, Báčke a slobodného mesta Novy Sad. Všetky
rozhodnutia tejto Rady sa donášajú konsensusom.
Pravo Regionálnych Zhromaždení a Zhromaždenia slobodného mesta Nový
Sad aby v rámci svojích ingerencií vstupovali do ekonomicko- kultúrnych
aranžmánov z podobnými regiónami zo susedných štátov podľa Ústavy a Zákonami
prenesenými kompetenciami.

BOH ŽEHNAJ ZEM BANÁTSKU,
KTORÁ NÁS ZRODILA TAKÝCH, AKÝ SME !

