Tiener blijvend gehandicapt door Slowaaks Politiegeweld.
25 november 2008
Bij de politieaanval op 1 november in Dunaszerdahely (Slowaaks: Dunajska Streda) heeft de
Slowaakse politie een 18 jarige tiener bijna dood geslagen. Er was geen enkele aanleiding tot dit
geweld.
Krisztian Lengyel is 18 jaar oud, dit was de eerste voetbalwedstrijd waar hij heen ging. Tijdens de
voetbalwedstrijd was hij in het Hongaarse vak waar de voetbalsupporters uit volle borst zongen en
genoten van de wedstrijd. Gedurende de wedstrijd waren er geen onrechtmatigheden van deze
voetbalsupporters.
Er waren wel onregelmatigheden aan de kant van de Slovan supports, zij riepen racistische leuzen en
gooiden met brandende voorwerpen.
Als een donderslag bij heldere hemel viel de Slowaakse politie het vak aan waarin de etnisch
Hongaarse supporters zich bevonden. Er was geen enkele aanleiding die dit politiegeweld
rechtvaardigde. De Slowaakse politie heeft weliswaar verklaard dat er met stenen werd gegooid. Dit
is echter ongeloofwaardig omdat er geen videomateriaal is dat dit bevestigd. Verder zijn er geen
getuigen die dit kunnen bevestigen. Ook de burgemeester van Dunaszerdahely heeft verklaard dat er
geen aanleiding voor de aanval was.
De politie zelf was niet uit de buurt, maar kwam uit de stad Žilina (Zsolna), dit is de thuisstad van
Slota. Slota is hier namelijk jaren burgemeester geweest. Slota staan bekend om zijn haat tegen
Hongaren, joden en zigeuners. Dit heeft hij nooit verborgen. Slota is de partijleider van de SNS, een
partij die deel uit maakt van de regerende Slowaakse coalitie.
Gelukkig heeft het medisch personeel snel gehandeld en Krisztian Lengyel van een wisse dood gered.
De boodschap van de Slowaakse politie, op deze dag was duidelijk. “Hongaren jullie moeten een
toontje lager zingen”
Ook de datum van de aanval was geen toeval, op 1 november was het 70 jaar geleden dat Hongarije
in het kader van het Eerste Verdrag van Wenen Zuid-Slowakije kreeg toegewezen.
De stichting HRHCE is zeer ontdaan en geschokt door de etnische aanval. De politie valt in een
rechtsstaat mensen niet aan op hun etniciteit. Gelukkig heeft ook de Amerikaanse ambassadeur dit
etnische geweld veroordeeld. De stichting HRHCE heeft aan Krisztian Lengyel 100 Euro overgemaakt
om hem een riem onder het hart te steken. Het rekeningnummer van Krisztian is het volgende.
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We hopen dat Krisztian ondanks de blijvende verwondingen (gehoorschade en een gebroken
nekwervel) kan bijkomen van dit afschuwelijke politiegeweld en dat hij als vrij burger in zijn
geboorteland kan leven zonder angst te moeten hebben voor de Slowaakse politie. Wij spreken de
hoop uit dat de Slowaakse politie zal worden vervolgd voor deze mensenrechtenschendingen.

De Slowaakse politie is een grote schande voor het verenigde Europa, zij is in ieder geval geen
afspiegeling van de Slowaakse bevolking, Slowakije is net zo als België een staat waar meerdere
autonome bevolkingsgroepen wonen. Kunt u zich voorstellen dat er in België alleen Vlaamse agenten
zouden rondlopen, die de Franstalige minderheid van België op een historische dag zouden aanvallen
en daarbij een tiener bijna dood knuppelen. Dit is precies het Europa waar we niet in willen leven.
Intussen heeft het Slowaakse hoger gerechtshof de burgemeester van Dunaszerdahely uit zijn ambt
ontheven. Het is twijfelachtig of dit juridische oordeel niet politiek gemotiveerd is.
Verder heeft het Slowaakse parlement een wetsvoorstel aangenomen, dat bepaalt dat de Hongaarse
vlag niet meer tijdens voetbalwedstrijden gebruikt mag worden. Deze wet is eenduidig gericht om de
autonome Hongaarse bevolking te pesten, om dit te verhullen, heeft het Slowaakse parlement de
wet als volgt geformuleerd. Volgens deze nieuwe wet mogen alleen Slowaakse vlaggen worden
gebruikt, ook een Nederlandse of Franse vlag is verboden. Deze wet gaat kaarsrecht in de tegen de
Europese eenheid in.
Op 17 december is de Stichting voorneemmens om middels een stille wake, die voor de Slowaakse
ambassade wordt gehouden te Den Haag, haar afkeur te tonen tegen de mensenrechtenschendingen
in Slowakije.

