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Mensenrechtenschendingen in Slowakije. 

Maandag 10 november 2008 

Uit schokkende videobeelden blijkt dat de Slowaakse politie tijdens een voetbal wedstrijd tussen 

Slovan uit Bratislava (Pozsony) en DAC uit Dunajska Streda  (Dunaszerdahely)  op 1 november de 

etnische Hongaarse supporters van DAC brutaal aangevallen heeft. Deze beelden zijn op de volgende 

plek te zien.  

http://www.youtube.com/watch?v=_j13gggBqbE   of  download als AVI bestand. 

http://www.youtube.com/watch?v=6aaBy7QLCz8   of download  als AVI bestand. 

Uit deze beelden gemaakt door supporters en verklaringen van supporters blijkt dat de Slowaakse 

politie geen enkele rechtvaardigingsgrond had om op deze manier met buitenproportioneel geweld 

etnische Hongaarse supporters aan te vallen. Tegen de Slowaakse supporters van Slovan, die met 

vuurwerk en brandende voorwerpen gooiden, werd er geen enkele actie ondernomen.  

Supportersverenigingen hebben verklaard dat er 16 gewonden en 2 zwaargewonden zijn gevallen, 

bovendien moest een derde zwaargewonde persoon gereanimeerd worden.  

Het lijkt erop dat deze actie een verborgen politieke boodschap van de Slowaakse regering draagt. In 

Zuid-Slowakije wonen ongeveer 600.000 Hongaren die door de huidige Slowaakse regering 

onderdrukt worden.  

Zij moeten in angst leven en de Slowaakse politie vrezen, die in het gebruik van de Hongaarse taal, 

Hongaarse nationale symbolen of het niet Slowaakse zijn een rechtvaardigingsgrond vindt om 

onschuldige mensen half dood te knuppelen. Een voetbalwedstrijd is een handig masker om de ware 

aard van het geweld naar de buitenwereld toe te verhullen.  

De datum van de aanval door de Slowaakse politie namelijk 1 november is niet toevallig, op deze dag 

was het namelijk precies 70 jaar geleden dat Hongarije het etnisch Hongaarse zuiden van het 

toenmalige Tsjecho-Slowakije annexeerde, dit in het kader van het eerste verdrag van Wenen van    

2-11-1938. Slowaaks staatsgeweld tegen Hongaren tijdens voetbalwedstrijden in Slowakije heeft als 

eerder in 1992 plaatsgevonden.  

De Slowaakse regering zelf is overigens niet onomstreden. De regering van Slowakije bestaat uit een 

rood bruine coalitie van Sociaaldemocraten (Fico), oud communisten (Meciar) en een nationaal 

socialistische partij, namelijk de SNS van Jan Slota. Deze partij van de haat is openlijk racistisch en 

xenofoob en is onder andere in opspraak gekomen, door het rehabiliteren van oorlogsmisdadigers 

als Tiso en Hlinka (1), door het indienen van een wetsvoorstel om Zigeuners verplicht te steriliseren.  

http://www.youtube.com/watch?v=_j13gggBqbE
http://www.hungarian-human-rights.eu/1_DAC%20-%20slovan%202008-11-01.avi
http://www.youtube.com/watch?v=6aaBy7QLCz8
http://www.hungarian-human-rights.eu/2_DAC%20-%20Slovan%202008.11.01..avi


 

European Committee Human Rights Hungarians Central Europe 

 

  

http://www.hungarian-human-rights.eu 

 

Deze partij verheerlijkt de nazi staat Slowakije die van 1939 tot 1945 heeft bestaan. De Partij van de 

Europese Socialisten (PES) sloot de Smer voor 18 maanden uit omwille van de coalitie met de 

extreemrechtse SNS. 

Recentelijk heeft de Slowaakse regering als enig Europees land de Beneš decreten opnieuw 

bekrachtigd(2).In de Beneš decreten die in 1944 aan het eind van de tweede wereldoorlog 

afgekondigd werden als grondwet, werden Hongaren en Duitsers collectief beschuldigd van het 

veroorzaken van de tweede wereldoorlog. Collectieve schuld is onverenigbaar met de principes van 

de Europese Unie.  

De Beneš decreten sluiten etnische Hongaren en Duitsers uit van deelname als volwaardige burgers 

aan het nieuwe Tsjecho-Slowakije na de tweedewereldoorlog en dus blijkbaar ook in het huidige 

Slowakije. 

Hiermee is Slowakije het enige land dat een  de jure  onderscheid maakt op de basis van etniciteit. 

Jan Slota van de SNS is in zijn uitspraken al veel verder gegaan door te stellen dat “Hongaren de 

kanker van het Slowaakse volk zijn, ze moeten daarom zonder vertraging uit het lichaam van de natie 

verwijderd worden” (3) . Joden en Zigeuners hoeven bij de heer Slota overigens ook niet op al te veel 

sympathie te rekenen.  

Deze anti Europese coalitie van de haat (4) in Slowakije bedreigt de stabiliteit van midden Europa en 

schept de basis voor een Europa van rechteloosheid, waarin collectieve schuld en discriminatie op 

grond van etniciteit mogelijk zijn.  

Het wordt tijd dat Nederland en Europa eens gaat kijken wat er precies aan de hand is in Slowakije.  
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