Europa moet niet alleen Hongarije, maar ook Slowakije en Roemenie
stevig aanpakken

Sinds het toetreden van Roemenië tot de Europese Unie in 2007, worden de taalrechten van etnische Hongaren en Hongaarstalige Roma niet nageleefd. Foto: een Hongaar in
Roemenië. | beeld ap / Vadim Ghirda
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Het is nogal merkwaardig dat Europa vooral kritisch is op Hongarije. Slowakije en Roemenië moeten net zo hard aangepakt
worden.
Recent heeft Europarlementariër Judith Sargentini opzien gebaard door te pleiten voor een harde aanpak tegen Hongarije. Ze wil de zwaarst
mogelijke strafprocedure tegen het land inzetten, namelijk artikel 7 van het EU-verdrag. Daardoor zou Hongarije zijn stemrecht in het
Europarlement kunnen verliezen. Zij stelt dat er sprake zou zijn van een ernstige en systematische schending van gedeelde Europese waarden.
Het gaat dan om respect voor menselijke waardigheid, vrijheid, democratie, gelijkheid, de rechtsstaat en mensenrechten inclusief die van
minderheden.
Het is opmerkelijk dat ze haar aandacht alleen op Hongarije richt, want in de buurlanden van dat land worden gelijksoortige Europese waarden
met voeten getreden. Ik denk dan aan de omstandigheden waarin de bijna twee miljoen Hongaarstalige inwoners van Roemenië en Slowakije
zich bevinden.
Al kort na zijn toetreding tot de Europese Unie in 2004 toonde Slowakije dat het lak had aan deze gedeelde Europese waarden. In 2007 voerde
het land het principe van collectieve schuld van zijn eigen Hongaarstalige burgers in. Dat houdt kortweg in dat misdaden die in een bepaalde
periode tegen Hongaren en Duitsers zijn gepleegd, niet strafbaar zijn. Denk aan moord, mishandeling, maar ook diefstal.
Twee jaar later vaardigden de Slowaken een taalwet uit die het gebruik van andere talen dan het Slowaaks in het openbaar verbood. Beide
wetten waren tegen de Hongaarse minderheid gericht. Brussel stond erbij en keer ernaar. En dat terwijl taalrechten van autonome minderheden
juist een voorwaarde was voor de Europese integratie van de voormalige Sovjetsatellietstaten.
Roemenië
Sinds het toetreden van Roemenië tot de Europese Unie in 2007, worden de taalrechten van etnische Hongaren en Hongaarstalige Roma niet
nageleefd. Hongaarstalige Roemenen zijn tot op de dag van vandaag tweederangsburgers in het land waar de graven van hun voorouders
liggen. Zij zijn totaal ondervertegenwoordigd bij de magistratuur, de politie en de ambtelijke diensten. Hoewel ze op papier veel rechten hebben,
dwingt de EU de naleving van de toetredingsvoorwaarden niet af.
De Stichting European Language Rights heeft daarom in 2016 een rapport uitgebracht (‘Verraad aan het recht’). Daarin wordt uitvoerig
gedocumenteerd hoe Roemenië systematisch en structureel Europese verdragen aan zijn laars lapt. Denk aan het in 1995 tot stand gekomen
Kaderverdrag inzake de bescherming van nationale minderheden, het verdrag van Timisoara uit 1996 en het Europees verdrag voor regionale
talen uit 1992. Maar ook het verdrag betreffende de werking van de Europese Unie.
Het is dus vreemd dat alleen Hongarije onder de loep wordt genomen. Mevrouw Sargentini kan dat aan de hand van objectieve juridische
criteria niet rechtvaardigen. De schendingen van de gedeelde Europese waarden door Roemenië en Slowakije doen kwantitatief en kwalitatief
niet onder voor wat Hongarije doet. Wij hebben mevrouw Sargentini daarom een exemplaar van het rapport ‘Verraad aan het recht’ aangeboden
en haar verzocht om haar onderzoek naar niet alleen tot Hongarije te beperken.
De Europese heelmeester is niet geloofwaardig als hij alleen hard optreedt tegen Hongarije. Dat is de EU pas als ze pal staat voor democratie,
rechtsstaat en mensenrechten in alle nieuwe Europese lidstaten. Gelijke monniken, gelijke kappen. <



© 2018 ND | Algemene voorwaarden | Privacyverklaring
Gerealiseerd door Liones

