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PERSBERICHT  12-3-2012 

OPENLIJKE DISCRIMINATIE TIJDENS DE SLOWAAKSE VERKIEZINGEN. 

De Slowaakse verkiezingen van afgelopen zaterdag 10-03-2012 waren 

openlijk discriminerend. Zo verheerlijkte een verkiezingsaffiche van de SNS 

partij de discriminerende Slowaakse taalwet,  in een andere affiches werd de 

suggestie gewekt dat zigeuners  wilde dieren zijn, die  in een circus plaatshoren 

en geen geld meer mogen krijgen. 

Vanaf 2006 tot 2010 regeerde de SNS met de Sociaaldemocratische SMER. 

Op haar initiatief werd er in 2007 het principe van collectieve schuld in de 

Europese Unie ingevoerd en voerde de Slowaakse regering in 2009 een taalwet 

in die het gebruik van andere talen dan het Slowaaks in Slowakije verbood.  

Tijdens de verkiezingen van 10-3-2012 zijn er ten minste twee gevallen 

gedocumenteerd, waarin etnische Hongaren - op grond van de Slowaakse wet 

van 31-5-2010, die de dubbele nationaliteit verbiedt - geen gebruik mochten 

maken van hun grondwettelijk recht om te stemmen. 

Slowakije is sinds 2004 lid van de Europese Unie.  
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“MATOVIC WIL ZIGEUNERS NAAR HET PARLEMENT BRENGEN”   

Zigeuners worden door de SNS partij openlijk geassocieerd met wilde dieren die voor 

het vermaak van het publiek in een circus gehouden dienen te worden.  

 

“HOE LANG MOETEN WE VOOR ZIGEUNERS BETALEN, WE ZULLEN HET 

VERANDEREN” 

Op de poster staat een afbeelding van Jan Slota, de voorzitter van de SNS partij. De 

heer Slota heeft zich nooit van zijn uitspraken gedistantieerd van zijn uitspraken 

zoals:  “de beste politiek voor zigeuners is een lange zweep en een klein erf. “  
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“VANAF DE TATRA TOT DE DONAU ALLEEN IN HET SLOWAAKS. “ 

Slowakije heeft in 2009 een zeer discriminerende taalwet ingevoerd, deze is 

momenteel buiten werking gesteld. De voorzitter  van de voormalige 

regeringspartij SNS, Jan Slota heeft zich nooit gedistantieerd van zijn publieke 

uitspraak:   “Hongaren zijn de kanker van de Slowaakse natie en moeten zonder 

vertraging uit het lichaam van het Slowaakse volk worden gesneden “.    

 

Meer Informatie :  

HTTP://WWW.HUNGARIAN-HUMAN-RIGHTS.EU 

Of : 

HTTP://WWW.LEGAL-DISCRIMINATION.EU 


