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Aanhangsel van de Handelingen

Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de
regering gegeven antwoorden

942
Vragen van het lid Van Middelkoop
(GPV) over de wederzijdse relaties
tussen Slowakije en Hongarije.
(Ingezonden 31 mei 1995)
1
Is het bericht1 waar, dat de Slowaakse
regering aan het parlement
binnenkort een wetsvoorstel zal
voorleggen op grond waarvan tijdens
godsdienstige bijeenkomsten alleen
het Slowaaks zal mogen worden
gebruikt?1
2
Is het betreffende wetsvoorstel in
strijd met de vrijheid van godsdienst
en de culturele rechten van
minderheden?
3
Deelt u de opvatting, dat het
verbieden van kerkdiensten in het
Hongaars afbreuk doet aan het
streven de wederzijdse relaties tussen
Slowakije en Hongarije te verbeteren,
zoals dat ook tot uitdrukking komt in
de in het kader van het
Stabiliteitspact onlangs in Parijs
ondertekende Overeenkomst tussen
Hongarije en Slowakije betreffende
de positie van de Hongaarse
minderheid in Slowakijke?
4
Wilt u de mogelijkheden die het
lidmaatschap van de Raad van
Europa, de OVSE of anderszins
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bieden benutten om hiertegen protest
aan te tekenen?
1

Trouw 26 mei 1995.

Antwoord

Voor specifieke stappen bestaat naar
mijn mening vooralsnog geen
aanleiding. Deze aangelegenheid
behoudt evenwel mijnerzijds de
nodige aandacht.

Antwoord van minister Van Mierlo
(Buitenlandse Zaken). (Ontvangen 22
juni 1995)
1 t/m 4
In Slowakije is een taalwet in
voorbereiding, die echter tot op
heden nog niet door de Slowaakse
regering is goedgekeurd en waarvan
de tekst om die reden nog niet
openbaar is gemaakt. Volgens
officiële Slowaakse bronnen zou
echter een artikel als in deze vragen
bedoeld, niet in dit wetsontwerp
voorkomen.
Indien een dergelijke bepaling
niettemin in de wetgeving in kwestie
mocht worden opgenomen, dan zou
zulks inderdaad in strijd zijn met
desbetreffende internationale
afspraken, zoals het Slotdocument
van de Conferentie over de
Menselijke Dimensie van de CVSE te
Kopenhagen (1990), waarin
uitdrukkelijk het recht van
minderheden op het gebruik van de
eigen taal bij godsdienstoefeningen
en -onderricht wordt bevestigd.
Uiteraard zou dit tevens afbreuk doen
aan het streven de wederzijdse
relaties tussen Hongarije en
Slowakije te verbeteren.
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