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Vojvodina: trakasserier av minoriteter  

Europaparlamentets resolution om trakasserier av minoriteter i Vojvodina 

 
Europaparlamentet utfärdar denna resolution, 

– med beaktande av sina tidigare resolutioner om Serbien och Montenegro och Jugoslavien, 

– med beaktande av sina resolutioner om kommissionens årsrapporter om stabiliserings- 
och associeringsprocessen för sydöstra Europa av den 7 november 20021 och av den 
20 november 20032, 

– med beaktande av artikel 115.5 i arbetsordningen, och av följande skäl: 

A. EU har gjort många insatser för att främja demokratisering och respekt för mänskliga 
rättigheter och minoriteters rättigheter i republiken Serbien och statsförbundet Serbien 
och Montenegro. 

B. De senaste månaderna har det förekommit upprepade trakasserier mot minoriteterna i 
Vojvodina, särskilt den ungerska minoriteten, 

C. Europaparlamentet är medvetet om att det finns aktuella bevis för upprepat våld mot 
serbiska medborgare med ungerskt etniskt ursprung, vilket har ägt rum i åtskilliga städer i 
provinsen Vojvodina, exempelvis skändning av gravstenar i många städer, allt fler 
förekomster av ungerskfientlig graffiti, bränning av den ungerska flaggan och fysiskt våld 
från polisen mot en borgmästare som representerar den ungerska minoriteten 

D. Även om dessa incidenter kan ses som lokala eller isolerade händelser finns det en risk att 
de kan trappas upp på olika sätt. 

E. De centrala och lokala myndigheterna i Serbien har under de senaste ett och ett halvt åren 
misslyckats med att garantera respekten för grundläggande mänskliga rättigheter, 
inklusive för etniska och nationella minoriteter samt med att ställa gärningsmännen inför 
rätta. 

F.  Parlamentet är djupt oroat av det faktum att serbiska myndigheter för det mesta blundar 
för våldet, utan ofta betraktar det som vandalism samt vägrar att acceptera att det kan ha 
nationalistiska eller sekteristiska motiv. 

G. EU och dess medlemsstater har konsekvent uppmanat till respekt för grundläggande 
värden och minoriteters rättigheter i hela regionen. 
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H. Myndigheterna i Belgrad har nyligen vidtagit åtgärder för att komma tillrätta med denna 
allvarliga situation. Europaparlamentet förväntar sig att de vidtar mer konkreta åtgärder. 

1. Europaparlamentet uttrycker sin djupa oro över de upprepade brotten mot de mänskliga 
rättigheterna i provinsen Vojvodina. 

2. Europaparlamentet uppmanar myndigheterna i republiken Serbien och statsförbundet 
Serbien och Montenegro att erkänna dessa våldsbrott som kriminella handlingar i enlighet 
med gällande lagstiftning, och insisterar på omedelbara och effektiva åtgärder så att 
liknande händelser inte passerar ostraffade och även förhindras i framtiden. 

3.  Europaparlamentet påminner regeringarna i republiken Serbien och statsförbundet 
Serbien och Montenegro om att efterlevnaden av principerna om frihet, demokrati, 
respekt för mänskliga rättigheter och minoriteters rättigheter och grundläggande friheter 
samt rättsstatsprincipen är en av de grundläggande principerna för stabiliserings- och 
associeringsprocessen och en förutsättning för dessa regeringars fortsatta relationer med 
EU, inklusive reglerade relationer med alla angränsande länder. 

4. Europaparlamentet uppmanar den regionala församlingen i Vojvodina att snarast ta itu 
med dessa frågor och att utveckla ett politiskt klimat som kan vara ett stöd när det gäller 
att gripa sig an alla medborgares oro och förväntningar samt att garantera trygghet och 
rättssäkerhet i regionen. 

5. Europaparlamentet uppmanar sin delegation för förbindelserna med Albanien, Bosnien-
Hercegovina samt Serbien och Montenegro (medräknat Kosovo) att till provinsen skicka 
en grupp som tar reda på fakta och som sedan rapporterar till utskottet för utrikesfrågor 
och dess underutskott för mänskliga rättigheter, i syfte att bestämma vilka åtgärder som 
bör vidtas framöver. 

6. Europaparlamentet uppmanar även rådet och kommissionen att noga följa utvecklingen i 
Vojvodina och att utnyttja EU:s politiska tyngd för att ta upp denna fråga med alla 
myndigheter i republiken Serbien och statsförbundet Serbien och Montenegro. 

7. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till regeringarna 
och parlamenten i republiken Serbien och statsförbundet Serbien och Montenegro, 
myndigheterna i provinsen Vojvodina, den särskilde samordnaren för stabilitetspakten för 
sydöstra Europa och OSSE. 
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