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Abstract. The Romanian community on the territory of Serbia is a
historical community that is ethnically artificially divided because of the
non-recognition of the Vlach-Romanian synonymy. The tendency of the
Serbian state to maintain and use the term „vlah“ to designate all Romanians
in Timoc was a hindrance to the identity recognition of the Timochean
Romanians as a national minority and the gaining of specific rights. The
objectives of this article are to show how the difference between the two
large Romanian communities in Vojvodina and Timoc has been created
and maintained from a historical, demographic perspective, minority issues
and socio-political-cultural organization, highlighting the problems faced
by the community Timoc, and how did Romania get involved in supporting
this community.
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În þãrile din vecinãtatea României trãiesc importante comunitãþi de români.
Din pãcate însã, unele comunitãþi istorice/tradiþionale, se confruntã cu dificultãþi
privind recunoaºterea oficialã a identitãþii naþionale. Este ºi cazul comunitãþii de
români din Serbia, mai exact a celei din regiunea Timocul sârbesc, cãreia statul
sârb întârzie, voit sau nu, sã îi garanteze drepturile specifice minoritãþilor cu
privire la limba, cultura, credinþa ºi tradiþiile specifice româneºti. Serbia nu este
un caz singular, probleme privind recunoaºterea identitãþii naþionale a etnicilor
români existã ºi în Bulgaria, Ucraina sau Ungaria.

Existã în Serbia douã comunitãþi istorice româneºti, una în ProvinciaAutonomã
Voivodina (Banatul sârbesc), alta în N-E Serbiei în regiunea Timoc (Timocul sâr-
besc). În cele ce urmeazã vom arãta cã aceste douã comunitãþi de români, deºi
se aflã pe teritoriul aceluiaºi stat, au avut destine diferite, iar din perspectiva recu-
noaºterii identitãþii naþionale româneºti, statul sârb a tratat diferit aceste comunitãþi.
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Interesul pentru cercetarea acestor douã comunitãþi este dat de dublul standard
aplicat de autoritãþile de la Belgrad în legãturã cu soarta etnicilor români din
Serbia divizaþi în vlahi ºi români ºi menþinut în continuare în contextul în care
Serbia a obþinut statutul de stat candidat la Uniunea Europeanã ºi are de respectat
o serie de criterii pentru aderare. Comunitatea românilor din Timoc nu ridicã
problema modificãrii frontierelor statului sârb prin unirea cu România, ci doresc
recunoaºterea identitãþii naþionale ºi atribuirea tuturor drepturilor minoritãþilor
etnice aflate pe teritoriul altui stat, aºa cum prevãd tratatele internaþionale, legis-
laþia sârbã ºi acordurile bilaterale cu România, aºa cum beneficiazã de ele sârbii
din România sau românii din Voivodina.

Obiectivele acestui articol sunt: evidenþierea problemelor cu care se confruntã
în special românii timoceni printr-o analizã comparativã între cele douã comuni-
tãþi din perspectivã istoricã, socio-politicã ºi identitarã, precum ºi demersurile/
acþiunile prin care România se implicã în soluþionarea problemelor minoritãþii
româneºti din Serbia.

Evoluþia istoricã a celor douã regiuni

Din perspectiva trecutului istoric, evoluþia celor douã regiuni din Serbia unde
locuiesc românii sau „vlahii“ a fost diferitã. Comunitatea românilor din Provincia
Autonomã Voivodina (PAV), este recunoscutã ca minoritate naþionalã de cãtre
autoritãþile sârbe (alãturi de alte 26 de comunitãþi etnice) ºi beneficiazã de toate
drepturile specifice minoritãþilor. Românii trãiesc mai cu seamã în regiunea Banatul
sârbesc (districtul Banatul de Sud), în 42 de localitãþi dintre care unele cu populaþie
majoritar româneascã (precum Alibunar, Vârºeþ, Panciova, Becicherecul Mare,
Covãciþa, Jitiºte, Cuvin, Apatin, Biserica Albã, Plandiºte, Novi Sad), dar ºi în
alte localitãþi cu populaþie mixtã, conform recensãmintelor din Serbia.

Trecutul istoric aratã cã românii din Banatul sârbesc s-au bucurat de toate drep-
turile minoritãþilor încã de pe vremea când fãcea parte din Imperiul Austro-Ungar,
iar statutul autonom pe care aceastã provincie l-a avut în cadrul Iugoslaviei/
Serbiei le-a oferit atât recunoaºterea identitãþii româneºti, cât ºi beneficiul drep-
turilor minoritãþior naþionale. Românii din aceastã regiune sunt consideraþi cel
mai vechi neam care a populat Banatul, teritoriu care a fãcut parte din regatul lui
Burebista, toate celelate populaþii stabilindu-se aici în diferite etape istorice,
urmare a ocupaþiei de cãtre unguri sau turci. Banatul a cãpãtat o largã autonomie
sub suzeranitatea otomanã, menþinutã ºi dupã anul 1718, când teritoriul a intrat
în componenþa Imperiului austriac. În urma Primului Rãzboi Mondial ºi a înfrân-
gerii Austro-Ungariei, Marea Adunare Naþionalã de la Novi Sad a proclamat
unirea Voivodinei cu Serbia (la 25 noiembrie 1918), provincia devenind parte a
noului stat, Regatul Sârbilor, Croaþilor ºi Slovenilor. Dupã terminarea Primului
Rãzboi Mondial ºi Conferinþa de Pace de la Paris (1919-1920), Marile Puteri au
impus împãrþirea Banatului istoric între Regatul Sârbilor, Croaþilor ºi Slovenilor
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(RSCS) ºi Regatul României, neþinându-se cont nici de faptul cã teritoriul forma
o unitate geograficã ºi nici de voinþa liber exprimatã a majoritãþii locuitorilor sãi
de a rãmâne împreunã (dorinþã exprimatã chiar prin vocea delegaþilor bãnãþeni
prezenþi la Marea Adunare de la Alba Iulia din 1 decembrie 1918). În urma Tra-
tatului de la Sevres semnat la 10 august 1920 care reglementa împãrþirea Banatului
ºi delimita graniþa româno-sârbã, aproape 80 000 de români au rãmas în Banatul
sârbesc ce aparþinea RSCS, iar circa 50 000 sârbi ºi croaþi au continuat sã trãiascã
în Banatul românesc. Aceastã delimitare a Banatului a iscat neînþelegeri între
guvernele celor douã state privind românii din RSCS ºi, respectiv, sârbii ºi
croaþii rãmaºi în Regatul României, litigii care s-au soluþionat prin încheierea
unor convenþii de bunã vecinãtate ºi acorduri reciproce privind atât soarta româ-
nilor, cât ºi cea a sârbilor. În aceastã conjuncturã, mulþi români din Banatul sâr-
besc au emigrat în România, iar minoritatea româneascã rãmasã acolo s-a con-
fruntat cu o serie de nedreptãþi ºi încãlcarea multor drepturi, cuprinse în lista
celor „24 de plângeri“, întocmitã ºi expusã public de Protopopul Traian Oprea
din Vârºeþ.1 În etapa finalã a constituirii politice ºi constituþionale a Iugoslaviei,
la 31 iulie 1945, Adunarea reprezentanþilor poporului din Voivodina a adoptat
hotãrârea ca teritoriul acesteia sã intre ca provincie autonomã în componenþa
Republicii Populare Serbia.

Cealaltã comunitate româneascã de pe teritoriul Serbiei se aflã în partea de
Nord-Est a þãrii, de-a lungul vãii râului Timoc, la graniþa cu Bulgaria ºi România,
în regiunea cunoscutã sub denumirea de Timocul sârbesc. Principala problemã a
minoritãþii româneºti din aceastã regiune o reprezintã divizarea în ceea ce pri-
veºte titulatura, în „vlahi“ ºi români, transpusã într-o diferenþã de tratament faþã
de comunitatea româneascã din Voivodina. Populaþia româneascã din Timocul
sârbesc este rãspânditã în localitãþi cu populaþie compact româneascã (134 co-
mune) ºi în altele cu populaþie mixtã (20 de oraºe) aflate pe teritoriul a patru ju-
deþe: Branicevo, Morava de Est, Bor ºi Zaječar.2

Regiunea Timoc se împarte astãzi în Timocul sârbesc aflat pe teritoriul Serbiei
ºi Timocul bulgãresc (regiunea Vidin) de pe teritoriul Bulgariei. În trecut, regiunea
Morava-Timoc a fãcut parte din statul dac, condus de Burebista, apoi a fost cuce-
ritã de romani. Chiar ºi dupã invazia slavilor din sec.VI-VII, populaþia latinã (numitã
de slavi „vlasi/vlaši/vlahina“) ºi liturghia ortodoxã în limba daco-romanã s-au
menþinut în zonele muntoase din regiunea Timoc. La sfârºitul secolului al XIV-lea
regiunea a intrat sub stãpânirea Imperiului Otoman sub care românii timoceni au
avut propria organizare administrativã ºi judecãtoreascã, cu sediul Vidin. Dupã
ce Serbia a obþinut autonomia în 1815, la Pacea de la Adrianopole din 1829 ºi
prin Hatiºeriful de la 1830 aceasta a cerut anexarea judeþelor majoritar româneºti
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Timoc ºi Craina. Preluarea acestor teritorii de la Imperiul Otoman, a dus la stabi-
lirea a noi graniþe cu Bulgaria ºi cu Þara Româneascã de atunci ºi despãrþirea ro-
mânilor care populau aceastã zonã.3

Dupã 1836, sub presiunea Bisericii Ortodoxe Sârbe, românilor timoceni li se
interzice folosirea limbii române. ªcolile ºi bisericile sunt desfiinþate, dascãlii ºi
preoþi români sunt alungaþi ºi înlocuiþi cu sârbi, iar „locuitorii aparþinând etniei
vlahe s-au prefãcut în sârbi, ºi-au însuºit scrierea cu litere chirilice ºi au început
sã meargã la biserica ortodoxã sârbã“4. De atunci încoace, românii timoceni au
fost supuºi unei „evidente politici de slavizare ºi deznaþionalizare“ procesul de
asimilare fiind unul ireversibil.5 Temerea autoritãþilor sârbe cã numãrul mare de
români care locuiau în aceastã regiune i-ar fi îndemnat sã cearã autonomia ºi
modificarea frontierelor Serbiei, ar putea fi explicaþia pentru care au iniþiat acest
proces de asimilare a românilor prin menþinerea artificialã a denumirii de „vlahi“,
inhibarea tradiþiilor ºi a identitãþii de neam, sârbizarea numelor româneºti ºi
inventarea unui alfabet vlah cu litere chirilice.

Dar românii timoceni nu au fost preocupaþi de obþinerea autonomiei româ-
neºti în Timoc, nu ºi-au propus schimbarea frontierelor ºi unirea cu România, ci
au dorit recunoaºterea identitãþii etnice ºi culturale româneºti ºi a drepturilor
care le-au fost luate. Despre aceste doleanþe ale românilor scria ºi M. Eminescu,
la 5 mai 1833, în ziarul Timpul: „Nu unirea cu România o vrea cineva, ci con-
cordia deplinã. Dar naþia româneascã are o singurã ºirã a spinãrii ºi un singur
creier. Ceea ce se întâmplã dincolo ne doare pe noi, orice injurie fãcutã naþiona-
litãþii noastre dincolo e o injurie asupra sângelui ºi numelui nostru. Nu cuceriri
urmãrim sau am urmãrit vreodatã, cãci nu suntem nebuni, ci oameni în toatã
firea ºi-n toatã mintea. Dar voim respect pentru poporul românesc pretutindenea
unde se aflã, ºi nu ne este amic acela care se preface a mãguli susceptibilitatea
mare ºi energicã a întregului popor romanic din Rãsãrit.“6

Au existat douã momente în istoria românilor timoceni când a fost invocatã
unirea cu România. În 1919, în timpul Conferinþei de Pace de la Paris, românul
Atanasie Popovici, preºedintele Comitetului Naþional al Românilor din Serbia,
care a condus delegaþia românilor din Timoc, a prezentat „Memoriul românilor
din Serbia“ în care cerea Marilor Puteri unirea timocenilor cu România Mare,
dar fãrã succes. Cel de-al doilea reprezintã un caz particular când trei români
timoceni (A. Butoarcã, Gh. I. Suveicã ºi Adam Fistea) au adresat o cerere mare-
ºalului I. Antonescu, la 29 aprilie 1941, prin care solicitau rezolvarea proble-
melor românilor din Serbia prin unirea cu România. Acesta însã nu a acceptat ali-
pirea acestor teritorii, ci a cerut înfiinþarea unui episcopat ortodox român pentru
românii din Peninsula Balcanicã ºi respectarea drepturilor minime etnicilor români.7
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În perioada postbelicã, conducerea de la Moscova a impus þãrilor din Europa
Rãsãriteanã, ca problema minoritãþilor sã fie soluþionatã de fiecare þarã care avea
pe teritoriul sãu naþionalitãþi de altã etnie. În speþã, situaþia etnicilor români din
Serbia (Iugoslavia) trebuia reglementatã la Belgrad ºi nu la Bucureºti. Aceastã
politicã a creat o rupturã între românii din þarã ºi cei din jurul ei, contribuind la
schimbarea realitãþii etnice ºi istorice, a originilor sau tradiþiilor comune ºi indu-
cerea ideii pentru românii timoceni cã sunt“ vlahi/valahi“ (fãrã a fi existat vreodatã
o þarã cu numele de Valahia/Vlahia) sau de origine necunoscutã sau slavã, în
niciun caz români.8

Deºi datele istorice confirmã originea romanitãþii balcanice sud-dunãrene a
locuitorilor din Timoc, cu toate cã existã tratate ºi acorduri diplomatice bilaterale
încheiate de reprezentanþii guvernelor României ºi Serbiei, românilor timoceni
nu le sunt garantate drepturile specifice minoritãþilor naþionale. În concluzie,
problemele cu care se confruntã românii din Timoc sunt: nerecunoaºterea statu-
tului Bisericii Ortodoxe Române de cãtre Legea cultelor din Serbia ºi, prin urmare,
lipsa libertãþii religioase; absenþa cadrului legal care sã permitã retrocedarea bu-
nurilor care au aparþinut comunitãþii româneºti; situaþia dificilã a învãþãmântului
în limba românã; disputa între asociaþiile româneºti ºi cele vlahe din regiune;
discrepanþa dintre cadrul legal în domeniul minoritãþii ºi aplicarea sa efectivã de
cãtre autoritãþile sârbeºti.9

Evoluþia demograficã a românilor din Serbia

Conform statisticilor oficiale sârbe, din punct de vedere demografic, minori-
tatea de etnie românã este împãrþitã, în vlahi ºi români/„vlasi“ ºi „rumuni“. Datele
statistice din anii 1866-1921 consemnau existenþa unui numãr de aproximativ
150 000 de români în Timoc, iar conform unui spor natural minim, în urmãtoarele
decenii numãrul lor ar fi trebuit sã creascã pânã la circa 350 00010. Dar numãrul
lor a scãzut constant dupã ce, la 1919, unele glasuri din Timoc au cerut unirea
cu România, iar în 1946 românii îºi cereau drepturile etnice. Astfel, la recensã-
mântul iugoslav din 1921 nu mai figura niciun român, ci o nouã etnie – cea
vlahã, cu 142 773 cetãþeni, iar în urma campaniilor de convingere din partea
autoritãþilor sârbe cã ei ar fi sârbi care vorbesc ºi o altã limbã, numãrul lor s-a
micºorat continuu.11

Populaþia românã din Voivodina a înregistrat în perioada 1880-1910, între
69 668 ºi 75 223 români12. Surse româneºti din teritoriu socoteau numãrul ro-
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mânilor din Banat în preajma Primului Rãzboi Mondial între 700 000 ºi 800 000,
iar recensãmântul oficial maghiar din 1900 oferea cifra de 584 000 de români13.
Dacã urmãrim evoluþia demograficã a românilor din Voivodina aºa cum reiese
din înregistrãrile autoritãþilor de la Belgrad din 1921 pânã în prezent constatãm
cã populaþia românã a variat numeric de la un recensãmânt la altul, tendinþa fiind
de descreºtere. Aceastã descreºtere demograficã, practic înjumãtãþire a populaþiei
româneºti din regiune, nu poate fi explicatã de reprezentanþii românilor de acolo
în condiþiile în care, potrivit statisticilor bisericeºti, românii au avut o natalitate
superioarã celorlalte grupuri etnice din Banat. În plus, deºi surse româneºti din
Serbia considerã cã peste 50 000 de români din Banatul sârbesc au emigrat defi-
nitiv sau în scopuri economice în Europa Occidentalã ºi în alte pãrþi ale lumii,
aceleaºi evidenþe ale bisericilor româneºti indicã existenþa a cel puþin 86 000 de
români la sfârºitul anilor 1990.14

Conform datelor statistice publicate de Institutul Republican pentru Statisticã
în 2012, în urma recensãmântului din 2011, pe tot teritoriul Serbiei se aflã,
29 332 de români reprezentând 0,41% din populaþia þãrii, precum ºi 35 330 de
vlahi (0,49% din populaþie). Distribuþia românilor pe regiuni este urmãtoarea: în
Voivodina sunt 25 410 români, în Belgrad ºi împrejurimi 1 282 români; în Serbia
de Nord – 26 692; Serbia de Sud – 2 640; Serbia de Sud-Est – 35 330; Banatul
de Sud – 18 000 din care 5 420 în Vârºeþ; Banatul de Nord – 421; Banatul
Central – 4 214 români15. Date neoficiale furnizate de reprezentanþii asociaþiilor
ºi organizaþiilor româneºti din Voivodina ºi Timoc aratã cã rezultatele recensã-
mântului din 2011 nu reflectã realitatea ºi nu fac decât sã creeze confuzii din
punct de vedere demografic. Estimãrile neoficiale indicã un numãr mult mai mare
al etnicilor români care trãiesc în Timocul sârbesc: pânã în octombrie 2011, nu-
mãrul acestora era de peste 350 000, un numãr mult mai mare decât arãtau statis-
ticile oficiale din care reieºea cã erau doar 39 736 vlahi ºi români 1 476, iar în
Voivodina s-ar afla între 30 000 ºi 40 000 de români16 sau chiar 50 000 de ro-
mâni cu specificaþia cã datele de la recensãmânt au avut în vedere numai persoa-
nele cu domiciliul permanent în Serbia, nu ºi persoanele aflate temporar la muncã
în strãinãtate17.

În statisticile oficiale cei mai mulþi români au fost înregistraþi ca vlahi, iar în
unele statistici se remarcã faptul cã numãrul vorbitorilor de limba românã ºi care
s-au declarat de etnie sârbã este cu mult mai mare decât al celor care s-au declarat
vlahi (români). Aceste neconcordanþe de date îºi pot gãsi explicaþia în tendinþa
oficialitãþilor sârbe de a scãdea în mod artificial populaþia româno-vlahã din
Timocul sârbesc (ajutate de faptul cã minoritatea româneascã nu a avut niciun
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statut ºi nu a beneficiat de niciun drept legal); în informaþiile eronate oferite de
autoritãþi; sârbizarea numelor româneºti ºi temerea românilor timoceni de a-ºi
declara adevãrata naþionalitate, cu atât mai mult cu cât dupã recensãmântul din 2011
au avut loc atacuri armate asupra unor lideri ai românilor din Timoc ºi Voivodina.

Educaþie, identitate culturalã ºi religioasã

În privinþa educaþiei, dacã în Banatul sârbesc existã învãþãmânt public cu pre-
dare în limba românã (în 37 de unitãþi, între care patru ºcoli sutã la sutã româneºti,
douã licee, o ºcoalã pedagogicã la Vârºeþ, iar la nivel superior, româna poate fi
studiatã la Facultatea de Filozofie din Novi Sad), vlahii/românii din Serbia de N-E
nu beneficiazã la niciun nivel instituþional de educaþie în limba maternã.18 Con-
stituþia Serbiei ºi Statutul PAV (art. 24), recunosc ºi garanteazã dreptul privind
folosirea oficialã a limbii române împreunã cu grafia latinã, limba românã poate
fi utilizatã în administraþie, iar denumirile instituþiilor publice precum ºi numele
localitãþilor cu populaþie majoritar româneascã sunt trecute ºi în românã. În Timoc,
odatã cu recunoaºterea Consiliului Naþional al Vlahilor/Rumânilor din 2007,
când s-a lãsat sã se înþeleagã cã limba românã este limba maternã a românilor din
Timoc, guvernul de la Belgrad trebuia sã creeze posibilitatea predãrii limbii ro-
mâne în ºcolile unde românii timoceni erau majoritari. Reprezentanþii comunitãþii
româneºti au solicitat la acea vreme Ministerului Educaþiei din Serbia introdu-
cerea limbii române cu elemente de culturã naþionalã în ºcolile cu populaþie ro-
mâneascã din Timoc; ambasadorul României la Belgrad a fãcut demersuri în 2010
în acelaºi sens cãtre acelaºi minister, dar situaþia nu s-a schimbat. Ulterior, la in-
sistenþele României, cu sprijinul Comisiei Europene ºi a Înaltului Comisar OSCE
pentru Minoritãþi Naþionale, Knut Vollebaek, în contextul eforturilor Serbiei de
a depãºi orice dificultãþi în procesul de negociere a integrãrii europene, autori-
tãþile sârbe, au decis, în aprilie 2013, lansarea unui program-pilot, pentru intro-
ducerea studiului limbii române, cu elemente de identitate culturalã, în ºcoli din
regiunea Timoc, ºi nu de clase cu predare în limba românã.19 Ministerul Educaþiei
de la Belgrad a schimbat legislaþia iulie 2013, dar autoritãþile sârbe nu au urmãrit
derularea programului, ci au fost preocupate de introducerea „limbii vlahe“ ºi a
nou-inventatului „alfabet vlah“ în programa anului ºcolar 2013-2014. Astfel, de-
ficitul de cadre didactice cunoscãtoare native ale limbii române ºi standardizarea
aºa-zisei limbi „vlahe“ de cãtre autoritãþile sârbe au fãcut ca problema învãþã-
mântului în limba românã sã rãmânã nesoluþionatã. La începutul anului 2012, par-
tidele ºi asociaþiile românilor/vlahilor din Timoc au reacþionat faþã de iniþiativa
de calificare a limbii vlahe drept limbã maternã a minoritãþii româneºti din Timoc,
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Morava, Homolie ºi sudul Dunãrii, prin proteste trimise Delegaþiei Comisiei Uniunii
Europene la Belgrad, Reprezentanþei OSCE la Belgrad ºi instituþiilor publice din
România, dar tot nu s-a schimbat nimic.

ªi segmentul cultural ºi al mass-media, este mai bine reprezentat în Voivodina
decât în Timoc, datoritã faptului cã presa scrisã în limbile minoritãþilor ºi unele
edituri sunt finanþate parþial de Guvernul PAV, aºa cum este cazul sãptãmânalului
Libertatea sau Editura Fundaþiei. În prezent, în localitãþile din Banatul sârbesc
funcþioneazã mai multe asociaþii ºi societãþi, iar la nivel audiovizual, mass media
româneascã este prezentã prin emisiuni româneºti la posturi TV ºi radio. ªi în Timoc
funcþioneazã mai multe organizaþii/asociaþii nonguvernamentale, dar unele se
declarã a fi ale românilor, altele ale vlahilor.

La pãstrarea identitãþii românilor din Voivodina contribuie ºi libertatea de
practicare a religiei în limba maternã în cele 40 de parohii româneºti în care acti-
veazã 42 de preoþi. În anul 2001 s-a înfiinþat Episcopia Ortodoxã Românã „Dacia
Felix“ (structuratã în ºase protopopiate) cu sediul la Vârºeþ, care a fost recunos-
cutã de Ministerul Cultelor din Serbia în aprilie 2009 ºi care are sub jurisdicþia
sa parohiile româneºti din Voivodina ºi Timoc. Începând cu anul 2006, religia în
limba românã a fost introdusã în ºcolile de stat din Voivodina.

În Timoc, abia în anul 2004 s-au reluat slujbele religioase în limba românã,
odatã cu sfinþirea primei biserici ortodoxe ridicate de preotul BojanAleksandrović,
la Malainiþa (Negotin). Preotul A. Bojan ºi-a asumat misiunea de a apãra identi-
tatea naþionalã a românilor din Serbia ºi luptã în continuare pentru respectarea
drepturilor minoritãþii române din regiunea Timocul sârbesc. Ridicarea bisericii
i-a adus preotului numeroase conflicte cu autoritãþile locale, între care ºi o sen-
tinþã de condamnare la douã luni de închisoare cu suspendare, dar ºi cu Biserica
Ortodoxã Sârbã care dorea excluderea sa din rândul clericilor. În 2008, pãrintele
Bojan a început construirea celei de-a doua biserici, tot în localitatea Malainiþa,
ce va constitui nucleul primei mãnãstiri româneºti din arealul movaro-timocean;
ulterior, s-au mai construit alte douã biserici ortodoxe româneºti în Valea Moravei.
În Timoc, Serbia nu recunoaºte Biserica Ortodoxã Românã drept cult legal, ofi-
cial, în timp ce Vicariatul sârb din Timiºoara se bucurã de recunoaºterea din partea
BOR ºi a statului român. Statul sârb încalcã atât Constituþia Serbiei în care existã
înscris dreptul la libertate religioasã, cât ºi Legea minoritãþilor, adoptatã în anul
2002, care stipuleazã dreptul inalienabil al individului ºi al colectivitãþii la ex-
presia, prezervarea, cultivarea ºi promovarea moºtenirilor specifice, naþionale,
etnice, culturale, religioase ºi lingvisice, ºi exprimarea lor publicã.

Organizarea socio-politicã ºi problematica minoritãþii

Atât românii din Voivodina cât ºi cei din Timoc s-au implicat în activitãþi pu-
blice ºi politice, înfiinþând organizaþii nonguvernamentale ºi partide politice care
sã le reprezinte interesele ºi sã le apere drepturile naþionale. Primul partid al româ-
nilor din Banatul sârbesc, numit Partidul Român, a fost înfiinþat la 10 februarie
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1923, s-a desfiinþat în anii ’30, iar în anul 2014 a fost reînfiinþat la cerinþa mem-
brilor partidului Alianþa Românilor din Voivodina creat în anul 2005. În prezent,
Comunitatea Românilor din Serbia este cea mai importantã organizaþie a comu-
nitãþii româneºti din Voivodina care luptã pentru drepturile românilor din Serbia,
fondatã la 25 noiembrie 1990 ºi care are 36 de filiale, iar în 2010 românii au în-
fiinþat asociaþia civicã Românii Independenþi din Serbia sub egida cãreia apare
revista „Glasul Cerbiciei“.

În Timocul sârbesc se deruleazã un proces de înfiinþare permanentã a diverse
organizaþii, asociaþii, congrese, consilii unele numite vlahe, alte române, unele având
ca scop menþinerea minoritãþii valahe, altele promovând românismul. Aceastã
fragmentare în douã grupãri menþine o dualiatate neobiºnuitã care dovedeºte
lipsa de unitate a românilor timoceni. Primii paºi pentru afirmarea identitãþii na-
þionale a românilor timoceni s-au fãcut odatã cu apariþia Miºcãrii vlahilor ºi ro-
mânilor din Iugoslavia20 ºi înfiinþarea, în 1945 a ziarului „Vorba noastrã“ în limba
românã, pe când administraþia iugoslavã nu fãcea deosebire între denumirea de
român ºi vlah, dar care au fost desfiinþate în 1948. În 1991, vlaho-românii au
recreat Miºcarea Democratã a Românilor din Serbia ºi au reluat publicarea
revistei Vorba noastrã. În 2004 s-a înfiinþat Partidul Democrat al Românilor din
Serbia care, în urma scindãrii din 2013, a primit titulatura de Partidul Neamului
Românesc.21 În 2018 s-a înfiinþat Federaþia Românilor din Serbia, asociaþie care
declarã cã promoveazã românismul ºi reuneºte ºase asociaþii româneºti din Timoc.
Periodic, organizaþiile minoritãþii române/vlahe din Timoc se întrunesc în cadrul
Congresului Românilor din Serbia/Congresului comunitãþii valahe din Serbia.
La 1 decembrie 2016 s-a înfiinþat Uniunea Românilor din Serbia care reuneºte 12
organizaþii ºi asociaþii româneºti reprezentative, atât din Timoc, cât ºi din Voivodina.

La începutul anilor ’90, sub preºedinþia lui Slobodan Miloºevici ºi dupã abro-
garea Constituþiei din 1974, Voivodina a pierdut o parte din drepturile autonome,
fiind afectate ºi drepturile minoritãþilor etnice. Dupã cãderea regimului Miloºevici,
mai ales prin Legea Omnibus din 2002, Voivodina a dobândit un nivel sporit de
autonomie, iar prin adoptarea noului Statut din 2014, provincia a capãtat o auto-
nomie extinsã în cadrul Serbiei. Referitor la minoritãþi, art. 6 al noului PAV recu-
noaºte egalitatea în drepturi a minoritãþilor naþionale aflate pe teritoriul sãu, iar
art. 7 acordã libertate lingvisticã, culturalã ºi confesionalã minoritãþilor naþio-
nale. Promovarea politicii minoritare a românilor din Voivodina se fãcea prin in-
termediul Consiliului reprezentanþilor românilor din Voivodina, înlocuit, în urma
Declaraþiei de la Belgrad din 10 mai 2004, de o nouã organizaþie, Consiliul Naþional
al Minoritãþii Naþionale Române din Serbia, creat în septembrie 2005.Acest Consiliu
îi reprezintã pe toþi românii din Serbia indiferent de denumirile care li se atribuie
(români/rumâni/vlahi), cuprinzându-i ºi reprezentanþii românilor din Timoc.
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Dupã cãderea comunismului ºi dezmembrarea Iugoslaviei, conform regle-
mentãrilor emise de Adunarea Parlamentarã a Consiliului Europei (APCE) ºi a
Convenþiei-Cadru pentru Protecþia Minoritãþilor Naþionale din 1998, statele
care aveau comunitãþi etnice în alte þãri au putut prelua problematica minoritãþilor
naþionale, cu condiþia ca minoritatea respectivã sã se regãseascã etnic ºi termino-
logic, într-o þarã din configuraþia actualã a lumii, membrã a ONU. Din pãcate,
situaþia comunitãþii româneºti din Timocul sârbesc a fost singularã, deoarece ei
au fost asimilaþi de cãtre sârbi sub denumirea de „vlahi“ ºi nu de români.22 Din
aceastã cauzã românii din Timoc nu se bucurã de toate drepturile minoritãþilor
conform standardelor, legilor ºi Constituþiei statului sârb ºi a acordurilor bilate-
rale încheiate cu România. Într-un buletin oficial, editat la Belgrad, privind mi-
noritãþile din Serbia se arãta cã în ceea ce îi priveºte pe vlahi, recensãmintele sunt
„dãtãtoare de confuzii ºi greu de explicat din punct de vedere demografic, (...)
vlahii nu sunt reprezentaþi la nivelul conducerii administrative nici mãcar în zonele
unde aceºtia sunt majoritari“ ºi se recunoºtea totodatã cã „membri ai acestei
populaþii, fãrã îndoialã, au caracteristici asemãnãtoare cu cele româneºti, iar limba
ºi folclorul conduc spre varianta originii lor româneºti“, dar „reprezentanþii mi-
noritãþii vlahe susþin originea lor românã“.23

De promovarea intereselor etnicilor vlahi/români din Timocul sârbesc se
ocupã, din 2006, Consiliul Naþional al Minoritãþii Vlahe constituit dupã modelul
celorlalte minoritãþi naþionale, recunoscut de Guvernul de la Belgrad un an mai
târziu. Aceastã recunoaºtere ar fi trebuit sã însemne ºi acceptarea limbii române
ca limbã maternã a vlahilor din Timoc, cu posibilitatea predãrii limbii române în
ºcolile în care românii timoceni erau majoritari.24 Acelaºi Consiliu adopta în 2012
alfabetul vlah cu grafie slavonã, iar autoritãþile sârbe au calificat limba vlahã drept
limbã maternã a minoritãþii româneºti din Timoc. În fapt, dupã crearea Consiliul
Naþional al Minoritãþii Vlahe, s-a accentuat diferenþa asupra identitãþii de român
sau „vlah-rumân, legalizând practic o etnie distinctã de cea româneascã – etnia
vlahã. Tendinþa statului sârb de a menþine ºi folosi termenul de „vlah“, pentru
desemnarea tuturor românilor din Timoc (ºi cu care mulþi dintre locuitorii zonei
au ajuns sã se identifice) a reprezentat o piedicã în recunoaºterea identitarã a ro-
mânilor timoceni ca minoritate naþionalã ºi câºtigarea drepturilor specifice.

Poziþia României faþã de comunitatea românilor din Serbia

România are un interes legitim în susþinerea comunitãþilor româneºti din statele
care le gãzduiesc, fie cã sunt comunitãþi istorice, tradiþionale, fie cã s-au consti-
tuit în urma migraþiei economice. Minoritatea româneascã din Serbia a reprezentat
ºi reprezintã un subiect constant de dialog pe agenda politicã ºi diplomaticã bila-
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teralã dintre România ºi Serbia cu atât mai mult cu cât, în calitate de membrã a
UE, România este preocupatã de asigurarea la standard european a drepturilor
persoanelor aparþinând minoritãþii române din Serbia. La rândul ei Serbia, ca stat
candidat la UE, este obligatã sã îndeplineascã criteriile de aderare, inclusiv în
domeniul protecþiei minoritãþilor naþionale în vederea obþinerii statutului de stat
membru. Relaþiile diplomatice dintre România ºi Serbia s-au stabilit la nivel de
Ambasadã (Bucureºti ºi Belgrad) ºi trei Consulate Generale: douã ale României,
la Vârºeþ, în Voivodina (2005) ºi în localitatea Zaječar, din Timocul sârbesc (2012),
altul al Serbiei deschis la Timiºoara.

În cele ce urmeazã vom surprinde poziþia statului român faþã de comunitatea
românilor din Serbia ºi paºii concreþi care s-au fãcut în sprijinul pãstrãrii identi-
tãþii etnice, culturale ºi religioase a românilor de acolo.

În România, problematica minoritãþilor naþionale este reglementatã prin
Constituþie, Legea nr. 86/1945 privind statutul minoritãþilor naþionale ºi de alte
acte interne, dar ºi prin documente internaþionale generale ratificate de þara noastrã,
emise de ONU, Consiliul Europei sau Uniunea Europeanã, precum Declaraþia
ONU cu privire la drepturile persoanelor aparþinând minoritãþilor naþionale,
etnice, lingvistice ºi religioase din 1992, Convenþia-Cadru pentru Protecþia
Minoritãþilor Naþionale din 1998 sau Recomandarea 1300 privind protecþia drep-
turilor minoritãþilor, elaboratã de statele membre ale Uniunii Europene din 1996.

Deºi Serbia are o legislaþie care garanteazã drepturile tuturor minoritãþilor na-
þionale de pe întreg teritoriul, aceasta nu se aplicã ºi în cazul comunitãþii româ-
neºti din Timoc din cauza menþinerii dublei identitãþi. În sprijinul reglementãrii
situaþiei minoritãþilor, în anul 2002, Guvernul României ºi Guvernul Republicii
Federale Iugoslavia au negociat ºi semnat la Belgrad, Acordul privind cooperarea
în domeniul protecþiei minoritãþilor naþionale (intrat în vigoare la 12 iulie 2004)
prin care cele douã state s-au angajat sã conlucreze pentru protejarea ºi afirmarea
drepturilor specifice ale tuturor persoanelor care îºi asumã limba, tradiþiile,
cultura ºi spiritualitatea românã, respectiv sârbã. Documentul a prevãzut instituirea
unei Comisii mixte româno-sârbe care sã analizeze ºi sã rezolve solicitãrile
punctuale ale etnicilor români din Serbia, respectiv sârbi din România. Scopul
Comisiei Mixte Interguvernamentale România-Republica Serbia privind minori-
tãþile naþionale este de a face recomandãri fiecãrui guvern în parte ºi recomandãri
comune privind mãsurile necesare exercitãrii drepturilor membrilor minoritãþilor
naþionale ºi a protecþiei identitãþii acestora, precum ºi propuneri de acþiuni ºi mã-
suri în beneficiul celor douã minoritãþi. Comisia Mixtã s-a întrunit pentru prima
oarã la 23 noiembrie 2009, la Bucureºti, dar au fost discutate doar aspecte tehnice.
Urmãtoarea reuniune în plen a Comisiei Mixte a avut loc în luna mai 2011, la
Belgrad, dar discuþiile pe marginea stadiului îndeplinirii obligaþiilor asumate de
cele douã pãrþi privind protecþia minoritãþilor naþionale s-au încheiat fãrã adop-
tarea unui document oficial.

Copreºedinþii Comisiei, secretarul de Stat pentru Afaceri Europene, Bogdan
Aurescu, din partea României ºi secretarul provincial pentru Culturã, Milorad
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Djuric, din partea Serbiei s-au întâlnit în mai multe sesiuni de lucru în anul 2011,
în vederea ajungerii la un consens privind luarea unor mãsuri concrete de prote-
jare a drepturilor ºi identitãþii persoanelor aparþinând minoritãþii române din Valea
Timocului. Cum Serbia întârzia sã ia un angajament ferm pentru îmbunãtãþirea
situaþiei minoritãþii române, cu atât mai mult cu cât în decembrie 2009 îºi depusese
candidatura pentru aderarea la Uniunea Europeanã, iar în 2012 urma sã i se acorde
statutul de candidat, România a profitat de acest context ºi, la Consiliul Afaceri
Generale de la Bruxelles din februarie 2012, ministrul de Externe al României,
Cristian Diaconescu, a condiþionat acordarea statutului de stat candidat al Serbiei
la UE de luarea unor mãsuri concrete de protejare a drepturilor ºi identitãþii per-
soanelor aparþinând minoritãþii române din Serbia. România a fost singurul stat
membru al UE care cerea garanþii suplimentare din partea statului sârb pentru
îmbunãtãþirea politicii faþã de minoritatea românescã ºi semnarea unui Protocol
româno-sârb privind etnicii români din Valea Timocului. Serbia a fost nevoitã sã-ºi
revizuiascã reformele privind protecþia drepturilor minoritãþilor naþionale în vederea
demarãrii negocierilor de aderare cu UE. În acest context, la 29 februarie 2012,
cele douã pãrþi au încheiat Protocolul celei de-a doua sesiuni a Comisiei Mixte
România – Republica Serbia pentru Protecþia Minoritãþilor Naþionale, semnat
la 1 martie 2012 de cãtre reprezentanþii permanenþi ai României ºi Serbiei la UE,
în prezenþa comisarului european pentru Extindere, Stefan Fule, ºi a Înaltului
Reprezentant al UE pentru Afaceri Externe ºi Politica de Securitate, Catherine
Ashton, în marja Consiliului European de la Bruxelles care era în desfãºurare ºi
care a decis acordarea statutului de candidat al Serbiei pentru integrarea în UE.25

Între recomandãrile comune fãcute ambelor pãrþi, prevãzute în Protocolul
Comisiei, se numãrã: soluþionarea problemelor care existã între Biserica Ortodoxã
Românã ºi Biserica Ortodoxã Sârbã; intensificarea dialogului dintre cele douã
autoritãþi pentru identificarea soluþiilor în vederea asigurãrii exercitãrii dreptului
persoanelor aparþinând minoritãþilor naþionale de a beneficia de serviciul religios
în limba maternã pe întreg teritoriul celor douã state cu respectarea deplinã a
autonomiei celor douã biserici, în conformitate cu standardele europene privind
drepturile omului; semnarea unui Acord de colaborare în domeniul educaþiei
între cele douã guverne; încheierea Acordului privind micul trafic de frontierã
dintre România ºi Republica Serbia26. Acelaºi Protocol conþine angajamente con-
crete din partea Serbiei care vizeazã în special ameliorarea situaþiei minoritãþii
române din Timocul sârbesc, în conformitate cu instrumentele internaþionale
regionale ºi bilaterale pe care le-a ratificat, prin: utilizarea limbii române în mod
curent în Timoc, asigurarea dreptului la educaþie în limba maternã, acces la
mass-media în limba românã, dreptul la serviciu religios ºi libera practicã a cultului
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în limba maternã pentru românii din Valea Timocului, reprezentarea în Parlament
a minoritãþii române, rezolvarea problematicii proprietãþilor comunitãþii române27.

Dupã acest moment, au avut loc la Haga douã runde de consultãri bilaterale
între delegaþiile celor douã state, în 2012 ºi 2013 (la ultima participând ºi Înaltul
Comisar al OSCE pentru Minoritãþi Naþionale, Knut Vollebaek) pentru imple-
mentarea unor mãsuri convenite în Protocol – accesul la educaþie ºi la serviciu
religios în limba românã. România a obþinut de la partea sârbã, pe lângã introdu-
cerea în programa ºcolarã a studiului limbii române cu elemente de culturã na-
þionalã în ºcolile din estul Serbiei, demararea rapidã a unor cursuri-pilot de limba
românã în ºcoli, iar la un an de la semnarea Protocolului, extinderea de la 10 la
45 de minute a unui program TV în limba românã, dar cu o arie de transmisie
limitatã.28 Deºi trebuia sã se întruneascã periodic pentru a evalua progresele în-
registrate, activitatea acestei Comisii a fost întreruptã. În tot acest timp, diplomaþia
românã ºi asociaþiile românilor din Serbia au reclamat la Bruxelles abuzurile îm-
potriva libertãþii religioase a românilor din Valea Timocului ºi nerespectarea
drepturilor românilor.

În 2017, România insista pentru deblocarea activitãþii Comisiei Mixte, soli-
citând numirea unui nou copreºedinte din partea Serbiei. Dar nici dupã numirea,
în 2018, a noilor copreºedinþi ai Comisiei Mixte, secretarul de Stat Ivan Bošnjak
(Serbia) ºi secretarul de Stat George Ciamba (România) lucrurile nu s-au îndrep-
tat în direcþia clarificãrii statutului minoritãþii româneºti din Timocul sârbesc,
menþinându-se dificultãþile în domeniul religios ºi al educaþiei. Cei doi oficiali
s-au întâlnit în zilele de 18-19 septembrie 2018 ºi au agreat reluarea reuniunilor
la nivelul secretariatelor, la Bucureºti, în luna octombrie 2018, urmând sã se întru-
neascã în cadrul unei sesiuni plenare în toamna anului 2018, pentru evaluarea anga-
jamentelor asumate prin Protocol ºi identificarea mãsurilor suplimentare necesare
consolidãrii regimului de protecþie al drepturilor persoanelor aparþinând minori-
tãþii naþionale române din Serbia29.

Un alt demers al României privind problematica minoritãþii româneºti din
Serbia a avut loc în anul 2008, în contextul în care autoritãþile de la Belgrad nu
recunoºteau sinonimia vlah-român, menþinând astfel existenþa a douã etnii. La
1 octombrie, raportorul german Jurgen Herrmann a depus la Adunarea Parlamentarã
a Consiliului Europei (APCE) un Raport privind nerespectarea drepturilor ro-
mânilor din Serbia (documentul 11528) întocmit de un grup de europarlamentari
români. Raportul fãcea referire la standardele duble aplicate de autoritãþile sâr-
beºti în cazul comunitãþilor românesti din Voivodina ºi Timoc. Invocând princi-
piul enunþat în art. 3 al Conventiei-cadru pentru protecþia minoritãþilor naþionale
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ºi reafirmând cã orice tentativã de impunere a unei identitãþi unei persoane sau
unui grup de persoane, este inadmisibilã, APCE a emis Rezoluþia 1632/2008 cu
privire la drepturile minoritãþii române din Timocul sârbesc, care demonstra cã
românii ºi vlahii sunt aceeaºi etnie. Folosind sintagma „minoritatea valahilor/ro-
mânilor“, textul rezoluþiei contrazicea ideea susþinutã de Serbia cã ar exista douã
minoritãþi. De asemenea, rezoluþia constata cã minoritatea românilor din estul
Serbiei este defavorizatã faþã de cea din Voivodina ºi recomanda autoritãþilor
sârbe sã coopereze deopotrivã cu Biserica Ortodoxã Sârbã ºi Biserica Ortodoxã
Românã pentru gãsirea unei soluþii practice de naturã sã facã efectivã libertatea
religiei ºi în aceastã parte a þãrii, sã ia mãsurile necesare pentru garantarea efectivã
a drepturilor minoritãþii valahilor/românilor care locuiesc în estul Serbiei (accesul
la învãþãmânt, la presã ºi la administraþie publicã în limba lor maternã), sã aibã
un tratament egal faþã de minoritãþi ºi sã adopte o lege a discriminãrii. Însã, în
urma unui amendament propus de Serbia, ºi admis de APCE, sintagma iniþialã
„minoritatea românã/vlahã“, a fost modificatã în „minoritatea românã ºi vlahã“,
menþinând în continuare confuzia. Un alt grup de europarlamentari români a
introdus, la 29 aprilie 2010, un nou amendament prin care solicitauAPCE ca Serbia
sã respecte drepturile minoritãþii române.30 Dupã ce, la începutul anului 2012
fusese votatã introducerea alfabetului vlah cu litere chirilice ºi calificarea limbii
vlahe drept limbã maternã a minoritãþii româneºti din Timoc, la 25 ianuarie 2012,
APCE voteazã Rezoluþia 12813/2012, ca amendament la Rezoluþia 1632/2008,
prin care consfinþeºte limba vlahã în ºcolile ºi mass-media din Timoc.Astfel, recu-
noaºterea s-a fãcut la nivel de minoritate vlahã cu limba maternã românã, ºi nu
de minoritate românã.

România susþine ºi finanþeazã o serie de proiecte pentru afirmarea spiritualã,
educaþionalã ºi lingvisticã a comunitãþii de români din Serbia, atât prin interme-
diul unor instituþii guvernamentale cât ºi nonguvernamentale, precum Ministerul
Românilor de Pretutindeni, Institutul „Eudoxiu Hurmuzachi“ pentru Românii de
Pretutindeni, Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Educaþiei Naþionale,
Ministerul Culturii ºi Identitãþii Naþionale. Alte contribuþii în domenii sectoriale
pentru stimularea legãturii etnicilor români cu România sunt Academia Românã,
Institutul Cultural Român, Biserica Ortodoxã Românã, Societatea Românã de
Radiodifuziune ºi Societatea Românã de Televiziune etc. Alãturi de aceste insti-
tuþii, Agenþia de presã a românilor de pretutindeni, Romanian Global News ºi
Fundaþia Naþionalã pentru Românii de Pretutindeni (care are ºi un birou în Serbia)
contribuie atât la informarea comunitãþilor româneºti din Serbia, cât ºi a românilor
din þarã, în vederea întãririi legãturilor fireºti între românii din ambele state, organi-
zeazã evenimente ºtiinþifice ºi culturale, promoveazã programe educaþionale etc.

România ºi-a însuºit modul european în soluþionarea problemei minoritãþilor
naþionale, însã nu acelaºi lucru putem spune despre modul în care autoritãþile din
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Serbia înþeleg sã trateze comunitãþile etnice româneºti de pe teritoriul lor. România
alocã etnicilor sârbi din România suma de 700 000 euro, în timp ce Serbia repar-
tizeazã pentru etnicii români care trãiesc acolo suma de 60 000 euro, deºi numeric,
minoritatea românã din Serbia este mai mare decât minoritatea sârbã din România.
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