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До краја године најављено је усвајање закона о реституцији којим би могао да буде
решен и проблем конфисковане немачке имовине после Другог светског рата. Тада је
свим држављанима Југославије немачке националности одузета имовина а процењује се
да је конфисковано око 400.000 хектара земље. Уз војвођанске Швабе око 300 хиљада
људи поднело је захтев за повраћај имовине.

  

После 1945. године, Немцима у Војводини одузето је скоро 400.000 хектара земље. Међу
одузетом имовином била је на пример и чувена Пинова вила у Зрењанину, надомак
некадашњег немачког кварта.

  

Од око 3500 Немаца, колико их данас живи у Војводини, повраћај одузете имовине
тражило је њих више од 80 одсто. Некада у том делу Србије живело је скоро пола
милиона Немаца.

  

Лицима немачке народности целокупна имовина одузимана је на основу одлуке
Председништва АВНОЈ-а, изузев оних који су се дистанцирали од фашизма или били на
страни НОБ-а. Имовина је одузимана свим оним држављанима Југославије, који су се
под окупацијом декларисали или важили као Немци. Неке од тада конфискованих кућа
годинама су мењале намену али и власнике.

  

Током недавне посете Београду, европски комесар за проширење Оли Рен пренео је
став уније да Србија неће моћи да иде ка Европи, без јасно уређеног власништва над
земљиштем. Подршку војвођанским Швабама да врате одузету имовину, обећао је и
аустријски премијер Хајнц Фишер.

  

У Националном савету немачке националне мањине у Србији сматрају да уколико би се
усвојио Закон о реституцији, тај закон би требало да се примењује у сличној форми и у
другим републикама бивше Југославије јер је немачка имовина свуда одузимана по истом
принципу.

  

"Сматрамо да је једна велика неправда Немцима из бивше Југославије учињена, и та
неправда је подржана од стране Европе из разлога што постоји седам бивших република
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које су сад државе, од неких држава се стрикно тражи од стране Европе да се тај закон
стрикно усвоји а рецимо Словенија је глат избегла тако нешто, не признаје никакву
немачку имовину а сада су поново потврдили и у Словачкој да не долази у обзир никакав
повраћај немачке имовине, каже председник Националног савета немачке националне
мањине Андреас Биргермајер".

  

У министарству финансија тренутно истражују који су могући модели враћања имовине.
Секретар тог министраства Слободан Илић каже да је много отворених питања на која
ће одговорити тек у другој половини септембра, после скупа који ће бити организован са
Саветом Европе.

  

Према ранијој верзији нацрта закона о реституцији, део имовине могао би да се врати у
натури, а део у обвезницама које би се наплаћивале у року од 20 година. 
  Процењује се да би за обештећење свим власницима одузете имовине, па и
војовђанским Немцима, требало издвојити око 4 милијарде евра. Закон о реституцији
могао би да се нађе у скупштинској процедури до краја године.
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