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Pressmeddelande
Manifestation mot Benesdekreten – ett övergrepp mot Slovakiens minoriteter
Benesdekreten utfärdades av den tjeckoslovakiska presidenten Eduard Benes i april 1945 om
fördrivning och etnisk rensning av tysk och ungersk befolkning ur Tjeckoslovakien (nuvarande
Slovakiens område). Dekreten utfärdades enligt påstådd skuld- och hämndprincip för verkligt
eller föregivet samarbete med nazisterna.
Den 20 september förra året deklarerade det slovakiska parlamentet att de kontroversiella
Benesdekreten är oföränderliga. Till följd av dessa dekret har ungrare och tyskar i efterkrigstidens
Tjeckoslovakien fallit offer för kollektiva bestraffningens princip och berövats sina medborgerliga
rättigheter. Många har blivit fördrivna från sitt hemland. Bland annat tvångsförflyttades 55 tusen
ungrare från Slovakien till Ungern och 44 tusen ungrare till Tjeckiska Republiken. Idag är tio procent
av slovakiens invånare etniska ungrare.
Som en led i en samlad och gemensam manifestation från världens ungrare där minst tolv städer
ansluter sig världen över, kallar det Ungerska Riksförbundet SMOSZ till en gemensam demonstration
mot Benesdekreten. Lördagen den 19 april kl 14.00 samlas vi framför den slovakiska ambassaden,
Arsenalgatan 2 och överlämnar en petion till Slovakiens ambassadör.
Den 22 april , klockan 13.30 fortsätter manifestationen framför Europaparlamentet i Strassburg där en
petion med underskrifter från olika håll i världen överlämnas. Initiativet kommer från tysk- ungerska
riksförbundet i Tyskland.
Ungerska Riksförbundet i Sverige fördömer detta diskriminerande, utifrån rättstatens principer
oförenliga parlamentbeslut. Vi anser att Slovakiens agerande den 20 september förra året bygger på
principen om kollektiv bestraffning och ser detta som ett beslut som strider mot unionens
demokratiska anda.
Ytterligare upplyssningar kontakta personen nedan.
Stockholm den 16 april 2008.
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