Slovakije verbiedt dubbele nationaliteit
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BRATISLAVA - De Slovaakse president Ivan Gasparovic heeft maandag een wet
ondertekend waarmee de Slovaakse autoriteiten het staatsburgerschap kunnen afnemen van
burgers die het Hongaarse staatsburgerschap aanvaarden.
De wet is een antwoord op een onlangs door het Hongaarse parlement aangenomen wet, die
het voor etnische Hongaren in naburige landen eenvoudiger maakt om het Hongaarse
staatsburgerschap te verwerven.
Veel etnische Hongaren, onder wie 520.000 in Slowakije, wonen in gebieden die tot het einde
van de Eerste Wereldoorlog deel uitmaakten van Hongarije.
Slowaakse leiders hebben de Hongaarse wet een gevaar voor de staatsveiligheid genoemd.
Slowaken die een ander staatsburgerschap verwerven, zijn op straffe van een boete verplicht
de autoriteiten daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen. Staatsfunctionarissen, onder wie
parlementsleden, politiemensen en agenten van de binnenlandse veiligheidsdienst raken hun
baan kwijt als zij dubbel staatsburger zijn.
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Opmerkingen bij deze wet:
1- Wat gebeurt er met alle Slowaakse staatsburgers die een Tsjechisch paspoort hebben
aangevraagd ?
2- Wat gebeurd er met alle Slowaakse staatsburgers die een ander staatsburgerschap hebben
aangevraagd voor of na 30 mei 2010, bijvoorbeeld een Amerikaans paspoort.
3- Wat gebeurd er met mensen die in het bezit zijn geweest van een Tsjecho-slowaaks
staatsburgerschap ?
4- Waarom worden de duizenden Slowaken die deze wet hebben overtreden niet vervolgd,
terwijl deze wet wel van kracht is ?
5- Gelet op punt 1 /4 heeft het er alle schijn van dat deze wet, naar willekeur wordt uitgevoerd
en alleen bedoeld is om de autonome Hongaarstalige bevolking van Slowakije bang te maken
en legaal te kunnen discrimineren. De soevereine staat Slowakije, heeft het recht om deze
wet aan te nemen. Het feit dat er tot nu toe (1-7-2010) geen enkele persoon zijn Slowaaks
staatsburgerschap heeft verloren, terwijl het bekend is dat duizenden Slowaakse
staatsburgers een Tsjechisch of ander paspoort hebben aangevraagd en of gekregen na het
van kracht worden van deze wet, sluit de twijfel uit dat Slowakije niet op basis van etniciteit
en of ras discrimineert.
Slowakije heeft daarmee binnen 4 jaar tijd drie racistische en / of anti Hongaarse en / of
discriminerende wetten aangenomen. Deze wetten hebben alleen ten doel om de
Hongaarstalige personen en / of de Hongaren (ras) van Slowakije het leven onmogelijk te
maken.

