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Abstract 
The aim of this thesis is to study the situation of minorities in Slovakia before and after 

the EU-membership and if EU has played a role in the situation. Also the criteria for 

becoming a member and other treaties regarding protection of minorities between 

European institutions and the accession/member states are studied. With the help of i.e. 

literature, relevant internet pages and yearly studies of EU, the conclusion has been made 

that Slovakia has made an immense change in the state’s legislation when it comes to 

minorities and their fundamental rights, but that changes need to be made in attitudes as 

well. Nationalist parties have been and still are in government and keep on disregarding 

EU rules, and in order to make the situation better for minorities and legislation work 

even in practice, the EU needs to take more action against the government than just 

agreements on paper. 
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1. Inledning 
1.1 Problem och dess bakgrund 

Minoritetsproblem har länge existerat i Europa och även om de ofta betraktas som 

nationella problem som ska bekämpas av staterna själva, har allt flera internationella 

organisationer försökt att underlätta situationen för minoriteter i olika stater. Efter 

Sovjetunionens fall och i och med den ökade Europeiska integrationen har internationella 

organisationer, bl.a. den Europeiska Unionen (framöver EU), fokuserat sig mer och mer 

på konflikter mellan minoriteter, och diskriminering mot dem, i central- och 

östeuropeiska stater.1 EU:s så kallade icke-diskrimineringsregler, som innehåller normer 

såsom demokrati och mänskliga rättigheter, har länge varit ett instrument för att hantera 

problem mellan minoriteter och den övriga befolkningen i europeiska stater.2 

   Slovakien blev medlem i EU den 1:a maj 2004 samtidigt med 7 andra östeuropeiska 

stater. För att bli medlem i EU måste bl.a. tre grundläggande krav uppfyllas. Dessa kallas 

för Köpenhamnskriterierna och de har uppkommit för att säkerställa att alla stater inom 

EU håller samma principer som EU står för.3 Slovakiens ansökan för medlemskapet blev 

godkänt 1998 och förhandlingarna om Slovakiens medlemskap börjades året därefter. 

Efter fem år av politiska och ekonomiska ratificeringar ansåg EU att Slovakien var redo 

för att träda in i Unionen.4 Undersökningar och nya lagar i Slovakien har dock visat, att 

staten inte alls har uppfyllt alla kriterier och att det finns tydliga brister i 

implementeringen av den första punkten av Köpenhamnskriterierna, vilken innehåller 

bl.a. skydd för minoriteter.5  

   I alla sammanhang, där det skrivs om medlemskapet och utvidgningen, poängteras 

vikten av att staterna uppfyller kraven som har beskrivits i Köpenhamnskriterierna. Att 

det har visat sig fortfarande finnas problem i minoriteters situation i Slovakien bevisar, att 

                                                 
1 Council of Europe Publishing, 2008:9 
2 Ibid., 2008:245 
3 EU- upplysning: http://www.eu-upplysningen.se/Medlemskap-och-historik/Om-medlemslanderna/Att-bli-
medlem-i-EU/Kopenhamnskriterierna-for-medlemskap-i-EU/ 
4 Maurer, 2005:10 
5 Levinsson & Svanberg, 2004:166  
Dagens Nyheter: http://www.dn.se/nyheter/varlden/slovakisk-spraklag-vacker-ont-blod-bland-ungrare-
1.944135 & http://www.dn.se/nyheter/slovakiens-romer-lever-i-misar-1.475796 
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EU inte har krävt uppfyllning av alla kriterier för staten att inträda i EU, vilket egentligen 

borde vara fallet. 

   I Slovakien har de största problemen uppstått med tre stora grupper: den romska 

minoriteten, den ungerska minoriteten och nationalistiska rörelser. Minoriteterna utgör 

tillsammans ungefär 15 % av befolkningen, och trots många förbättringar som har gjorts 

är diskriminering fortfarande vardagligt för flera som tillhör minoritetsgrupperna. Den 

svåraste situationen av alla minoriteter i staten har romerna, eftersom negativa attityder 

mot dem är fastrotade bland befolkningen och det är svårt att förändra denna uppfattning 

hos människor.6 Nationalistiska organisationer fick alltmer stöd efter året 1999 och de 

högerextrema partierna Slovakiska nationella partiet SNS och ĽS-HZDS (Rörelsen för ett 

demokratiskt Slovakien) sitter numera i regeringskoalition med det socialdemokratiska 

partiet Smer som leds av Premiärministern Robert Fico.7 

  Det som har gett anledning till att påbörja en studie om minoriteternas situation i 

Slovakien är den i början av september 2009 i kraft komna lagen, som inte tillåter andra 

språk än slovakiska i alla offentliga sammanhang. Vid användning av ett minoritetsspråk 

kan man få böter upp till 5000€, vilket motsvarar en genomsnittlig årslön för en 

medelinkomsttagare i Slovakien.8 Den nya lagen har orsakat mycket uppror bland den 

ungerska befolkningen, som är den största minoritetsgruppen och utgör ungefär 10 % av 

medborgarna. Även medlemmar av Europaparlamentet har yttrat sin oro över språklagen 

och säger, att även om den inte direkt strider mot mänskliga rättigheter, strider den mot 

standarder och rekommendationer om minoritetsspråk inom EU, som borde respekteras.9 

    

1.2 Syfte och frågeställningar 

Uppsatsens syfte är att undersöka hur minoriteternas situation i Slovakien ser ut och om  

den har ändrat sig sedan staten fick sin ansökan godkänt år 1998. Likaså studeras om EU 

gör något mot bristen på mänskliga rättigheter och skydd för minoriteter och i så fall vad. 
                                                 
6 Levinsson & Svanberg, 2004:155 & 166 
7 Sveriges Regering: http://www.regeringen.se/sb/d/5472/a/42519 
8 Dagens Nyheter: http://www.dn.se/nyheter/varlden/slovakisk-spraklag-vacker-ont-blod-bland-ungrare-
1.944135 
9 EU- information: http://www.euractiv.com/en/culture/german-mep-slams-slovak-language-law/article-
183982# 
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   För att komma fram till slutsatser som stämmer överens med syftet, kommer följande 

frågor att besvaras under undersökningens gång: 

 

1. Vad innebär Köpenhamnskriterierna? 

2. På vilket sätt är skydd för minoriteter inkluderade i Köpenhamnskriterierna? 

3. Finns det någon skillnad i minoriteters situation från ansökan 1998 och 2009, dvs. 

när Slovakien fick sin ansökning för medlemskapet godkänt och nutid? 

4. Om situationen har förändrats, vilken roll har EU spelat? 

 

1.3 Avgränsning 

I och med att det finns flera minoritetsgrupper i central- och östeuropeiska länder, måste 

undersökningen avgränsas för att få en någorlunda bra översikt över problemet. Jag har 

valt att begränsa mig till att undersöka enbart Slovakien och göra en fallstudie med 

jämförelser i tid mellan 1998 och 2009. Eftersom min undersökning även koncentrerar 

sig på EU och dess relation till minoritetsproblemen i Slovakien, har tidsperioden valts 

utifrån kontakten mellan Slovakien och EU. Slovakien fick sin ansökning godkänt år 

1998 och sedan dess har kontakten varit mycket tätare än innan. Tidsperioden sträcker sig 

till nutiden, år 2009. 

   Det finns minst tio olika nationella minoriteter i Slovakien10 men jag kommer inte att 

göra någon enskild rapportering om allas situation. Först och främst kommer 

koncentreringen att ligga på de två största minoritetsgrupperna, ungrare och romer, men 

även den allmänna situationen av minoriteter ska beskrivas. Inte heller kommer alla 

nationalistiska rörelser och partier undersökas, utan de kommer att beskrivas mer allmänt. 

                                                 
10 Slovakiens Regering: http://www.government.gov.sk/10134/slovakia.php?menu=1293 
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1.4 Begreppsförklaringar 

1.4.1 Minoriteter  

Begreppet minoritet är svårt att definiera i detta sammanhang, eftersom det finns flera 

olika slags minoriteter inom Slovakien. Både termen ”nationell minoritet” och ”etnisk 

minoritet” används om minoriteterna i Slovakien, och de kallas även för ”etniska 

grupper”.11 Generellt beskrivs minoriteter som en grupp inom en stat, som utmärker sig 

från den större befolkningen genom sitt gemensamma språk, sin kultur, religion och 

framförallt gemensam historia.12 

   I Slovakien, likaså som i andra stater, har vissa minoritetsgrupper blivit en del av 

befolkningen genom volontär eller tvingad gränsdragning mellan staterna och därmed 

blivit sammanslutna till ett land. I Slovakien är en av dessa grupper ungrarna.13 Dessa 

grupper kallas för nationella minoriteter och de vill oftast behålla sin situation som 

autonoma samhällen med sin egen kultur inom landet. Andra minoritetsgrupper har 

immigrerat till landet individuellt eller ofta i familjär grupp. Istället för autonomi önskar 

de att bli integrerade i samhället och att lagar och regler i landet förändras med mer tanke 

på kulturella olikheter. Romerna skulle kunna kategoriseras i denna grupp.14 

   Jag kommer att använda mig av det allmänna ordet minoritet istället för de mer 

specificerande termerna ”nationell” och ”etnisk” minoritet för att slippa skapa förvirring. 

Alla minoriteter, vare sig de är nationella eller etniska, faller under beskrivningen om en 

mindre grupp inom ett land med gemensam historia, språk och kultur.   

1.4.2. Central- och Östeuropa 

Med Central- och Östeuropa i denna uppsats menas de post-kommunistiska länderna, 

som antingen 2004 eller 2007 blev medlemmar i EU. Cypern och Malta, som fick 

                                                 
11 Levinsson & Svanberg, 2004:155 
12 Kymlicka, 1995:11 
13 Levinsson & Svanberg, 2004:155 
14 Kymlicka, 1995:10-11 
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medlemskapet 2004, räknas inte in. På grund av en fattande svensk förkortning kommer 

staterna, för att underlätta skrivandet, kallas bara för östeuropeiska stater. 

 

1.5 Material och metod 

Den tidigare forskningen som jag kommer att koncentrera mig på handlar allmänt om 

EU-utvidgningen i och EU:s relation till de östeuropeiska staterna samt kriterierna och 

kraven på de nya medlemsländerna. Jag kommer närmare att undersöka EU:s relation till 

Slovakien samt vad som skrivits om minoriteters rättigheter och nationalism i Slovakien. 

Utöver EU-utvidgning ligger stor vikt även på forskningen och teorier om Socialisation 

och Europeisering. 

   Materialet, som är relevant att undersöka för att få svar på mina frågor, består av 

litteratur som handlar om EU och Slovakien, minoriteter i Europa och EU:s dokument om 

Köpenhamnskriterierna och diskriminering i allmänhet. Jag har använt information som 

finns att hitta på alla EU:s institutioners hemsidor på Internet, där man kan hitta 

detaljerad information om Köpenhamnskriterierna samt EU:s villkor för nya 

medlemsländer om frihet, demokrati, de mänskliga rättigheterna och grundläggande 

friheterna och rättstatsprincipen som finns formulerade i EU-fördraget. EU har publicerad 

en rad årsrapporter, grönböcker och andra informationsblad som väldigt brett diskuterar 

problemen med minoritetsskyddet inom EU och rapporterar om olika ämnen land för 

land. Även rapporter från Amnesty International har använts. 

   Artiklar och nyhetsinsamlingar har använts som källor för information om de lagar och 

regler, som stödjer diskrimineringen av minoriteter och som beskriver minoriteters 

situation i Slovakien framförallt idag. För att samla in materialet har jag använt litteratur 

som finns tillhanda i universitetsbiblioteket och relevanta Internetsidor. Jag har även 

hittat gamla uppsatser som liknar mitt ämne och därigenom hittat vidare relevanta källor. 

   Frågeställningen i uppsatsen är beskrivande, i och med att den huvudsakliga frågan 

svarar på frågor av typen vad, hur och på vilket sätt har x förändrats? och meningen inte 

i första hand är att hitta orsakssamband.15  

                                                 
15 Esaiasson m.fl. 2004:37 
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   För att komma fram till svaren har jag analyserat texterna systematiskt genom att 

klargöra tankestrukturer och tolka latenta budskap. Detta har jag gjort genom att lyfta 

fram det väsentliga som sägs i t.ex. Köpenhamnskriterierna och i olika icke- 

diskrimineringslagar, som även undertecknats av Slovakien, om skydd för minoriteter. 

Texter om EU:s handlingar och hur Köpenhamnskriterierna har tillämpats i Slovakien är 

av stor vikt. Undersökningen kan tjäna till som bas om man senare vill fortsätta 

forskningen och istället för att beskriva situationen göra en förklarande studie genom att 

hitta orsaker till minoritetsproblemet.16 

   Problemen med materialet består av att många texter som handlar om en stats politiska 

handlande kan vara politiskt färjad eller innehålla andra personliga synpunkter om landet 

i allmänhet. Samma sak gäller EU:s rapporter om t.ex. agerandet mot diskriminering samt 

andra åtgärder som gäller utvidgningskraven. Vid läsning av dessa måste tänkas på att 

EU knappast vill sätta sig själv i dåligt ljus, och rapporterna kan därför låta mer positiva 

än vad de i verkligheten är. 

 

2. Teoretiskt ramverk  
Denna studie utgår från den allmänna socialisationsforskningen, med en specialisering på 

den politiska socialiseringen och skydd av minoriteter i EU. Undersökningen kommer att 

utgå från och bidra till debatter inom socialisation, Europeisering samt minoritetsskydd. 

Nedan kommer en översikt om vad som har studerats tidigare inom dessa ämnen samt 

vilka debatter som har förts. 

 

2.1 Socialisationsforskning 

En socialisationsprocess händer när normer och beteendemönster överförs från en aktör 

till en annan. Det handlar om att lära någon något, men samtidigt även om kapaciteten av 

den lärande att ta emot de olika normer och värden som överförs.17 Socialisation kan ske 

individuellt, i grupp eller även i ett helt samhälle. Agenterna, som överför normer till 
                                                 
16 Esaiasson m.fl., 2004:238 
17 Beck, 1977:115 
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andra, kan vara vilken del av samhället som helst: socialisation sker hemma, i skolan, i 

kyrkan, i fritidsverksamheten, på jobbet och genom medierna. 

   Den första socialisationsforskningen skedde inom kulturell antropologi, där 

socialisation analyserades utifrån barnens beteende och hur barnens sociala färdigheter 

utvecklades. Senare genomfördes lärdomarna från den tidigare socialisationsforskningen 

på flera olika discipliner, inte bara i form av forskning om barnens beteende, utan alla 

individers och hela samhällenas socialisation.18  

   Socialisation sker i samhällslivets alla delar och hela livet ut. Generella 

socialisationsstudier kan ge en bättre förståelse för specifika forskningsområden, t.ex. att 

förstå det politiska systemet i ett visst land. Socialisationsforskningen visar helt enkelt 

mångfaldigheten av studierna.19 Ett exempel på det är forskningen om EU och dess 

inverkan på medlemsstaterna, som handlar om politisk socialisation och är en speciell 

form av den generella formen av socialisation.20 En viktig aspekt i forskning om politisk 

socialisation har varit aktörernas roll, dvs. vem som påverkar, på vilket sätt, hur mycket 

makt aktören har samt vad påverkan består av.21 

2.1.1 Politisk socialisation 

Som beskrivits ovan är politisk socialisation en del av den bredare 

socialisationsforskningen. Politisk socialisation är en process, där politiska värden 

överförs av en aktör till andra, i denna studie från EU till dess medlemsstater, och där en 

bild av den politiska världen formas, som man lever i.22 Forskningen om politisk 

socialisation har kommit fram till att tre förutsättningar måste uppfyllas för att en aktör 

ska kunna påverka en annan: exponering, kommunikation och att kunna ta emot 

kunskaper. Exponering betyder att den som ska läras måste själv söka sig till ”läraren” 

för att kunna börja socialisationsprocessen. Därefter måste kommunikationen mellan 

båda parterna fungera för att socialisationsprocessen kan fortsättas och mål kan uppnås. 

Det är dock inte bara den undervisande aktörens ansvar att överföringen av vissa normer 

                                                 
18 Dawson & Prewitt, 1969:16 & 52 
19 Merelman, 1986:281 
20 Dawson & Prewitt, 1969:15 
21 Beck, 1977:115 & 118 
22 Dawson & Prewitt, 1969:6  
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lyckas, utan den mottagande aktören måste också kunna ta emot normerna och 

implementera dem på ett fungerande sätt.23 

      Även politisk socialisation kan ske på flera olika nivåer. På den individuella nivån 

handlar det om hur människor skaffar sina politiska idéer och hur deras attityder formar 

statens politik. På samhällelig nivå är frågan mer om överföring av en politisk kultur, där 

värden och vissa standarder förmedlas från generation till generation.24 När det handlar 

om EU:s relation till dess medlemsstater sker också en överföring av politiska värden och 

av en viss politisk kultur, och, speciellt i frågan om utvidgningen, är det EU som formar 

reglerna, inte medlemsstaterna.  

   Politisk socialisation inom EU har blivit studerat inom ett eget sub- disciplin, vilket i 

forskningen kallas för Europeisering.  

 

2.2 Europeisering  

Europeisering är ingen teori i sig, utan teorier används för att förklara EU:s inverkan på 

stater och deras nationella politik.25 Teorierna söker förklara kausala effekter där först 

och främst EU:s påverkan till förändring på nationell nivå uppmärksammas.26  

   De ämnen, där Europeisering har blivit forskat, handlar om Europeisk integration, 

internationella relationer, EU-studier och jämförande politik. Ju mer Europeisering har 

blivit inkluderade i forskningarna, desto starkare har den blivit ett etablerat inslag av 

dessa studieområden. Integrationsforskningen är den mest använda i alla 

Europeiseringsstudierna, eftersom studier om Europeisering har sina rötter i denna 

forskning. Den teoretiska basen är mest hämtad från institutionella teorier och diskussion 

har förts runt förhållandet mellan Europeisering och ny- institutionalism, däribland 

Rational Choice samt historisk och sociologisk institutionalism.27 Andra stora 

forskningsområden och debatter som har förts inom Europeisering handlar om den 

                                                 
23 Beck, 1977:117- 118  
24 Dawson & Prewitt, 1969:13 & 27 
25 Bulmer, 2007:47 
26 Ibid., 2007:48 
27 Ibid., 2007:13, 23 & 46-48, Schimmelfennig & Sedelmeier, 2005b:4 
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intellektuella utvecklingen om Europeisering och olika tävlande förklarande modeller för 

graden av Europeisering i staterna.   

   Utvecklingen av studier inom Europeisering har skett i och med att i början studerades 

Europeisering med Europeisk integration som beroende variabel, och efter det blev 

analyserna mer koncentrerade på oberoende variabler som ligger på den nationella nivån 

istället för integrationen. Debatter om detta har mest förts om top-down vs. bottom-up, 

dvs. hur stor staternas makt är inom EU.28 Även där diskussioner har förts om tävlande 

förklaringsmodeller har top-down- frågan tagits upp. Här har diskuterats om EU har all 

makt i processer inom Europeisering, eller om makten delvis har blivit fördelat mellan 

aktörerna. Därmed kan sägas att frågan om EU:s makt i förhållande till staternas makt har 

varit ett ämne för de flesta debatterna inom Europeisering. De olika forskningarna och 

debatterna poängterar också viktigheten av att förstå det teoretiska i Europeisering, inte 

bara det empiriska.29 

   Europeisering är en process för nationell anpassning till EU:s regler utlöst av Europeisk 

regional integration, och fokus ligger på att studera förändringarna i nationella politiska 

system, vilket i sin tur leder till integrationen.30 Europeisering i allmänhet beskriver EU:s 

inverkan på de nya medlemmarna genom att sätta regler och krav på dem, hur bra 

länderna har lyckats applicera reglerna i deras egna system samt hur mycket EU i själva 

fallet använder sig av sin makt. Mer specifikt har frågor om hur EU:s makt påverkar 

östeuropeiska stater, om den stärker deras institutioner eller försvagar dem, om EU har en 

uppgift att kontrollera staterna när det gäller t.ex. mänskliga rättigheter samt hur deras 

speciella situation som f.d. kommunistiska stater påverkar integrationen.31 Här sker alltså 

en politisk socialisationsprocess, där EU:s normer och värden överförs till stater som 

önskar att bli en del av gemenskapen. Europeisering är en process som består av flera 

olika delar, varav de viktigaste är utvidgningen till staterna i Östeuropa och därmed 

förändringen i EU:s gränser; anslutningsprocesserna, där EU ingriper i nationella 

                                                 
28 Bulmer, 2007:48-49 & 51 
29 Ibid., 2007:51 & 55 
30 Ibid., 2007:7 
31 Schimmelfennig & Sedelmeier, 2005a:3 
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regeringssystem och sätter nya regler samt föreningsprocessen, där regeringskapaciteten 

av EU utvecklas för att omfatta allt större områden.32 

   Forskningen om Europeisering i Östeuropa har bidragit med en diskussion om hur 

etablerade normer, som tidigare bara har använts för västländska demokratier, fungerar 

på nya variabler, alltså stater vilkas samhälleliga och politiska tradition inte har varit 

demokratisk. Forskningen koncentrerar sig även på implementeringen av nya reglerna 

från medlemsstaternas sida och EU:s krav för att uppfylla var och en av reglerna. Teorier 

om Europeisering beskriver hur reglernas anpassning till Slovakiens eget regelverk har 

fungerat generellt och även i frågan om minoriteters rättigheter, och skälen för varför 

vissa regler antogs lättare än andra.33 

 

2.3 Minoritetsrättigheter 

Debatterna och forskningarna runt Europeiseringen när det gäller jämlikhet och 

diskriminering utgår mest från Amsterdamfördraget från 1997. I Amsterdamfördraget 

introducerades nya direktiver om anti-diskriminering, som antogs år 2000, varav den ena 

handlar om diskriminering på grund av etnisk tillhörighet och den andra om 

diskrimineringen på jobbet.34 I undersökningarna om ämnet handlar det till stor del om 

hur Europeiseringen har fungerat på detta område och även mer detaljerade studier har 

gjorts om hur speciella artiklar från fördraget har fungerat i medlemsstaterna. I och med 

att det innan Amsterdamsfördraget inte har funnits någon anti-diskrimineringslag förutom 

på nationell och lokal nivå, och eftersom EU en månad efter upprättandet av artikel 13, 

som handlar om skydd för minoriteter, deklarerade att denna artikel måste uppfyllas för 

att bli medlem i EU, är Amsterdamfördraget en intressant aspekt i studiet av 

minoritetsrättigheter i de östeuropeiska staterna. Efter upprättandet av 

Amsterdamfördraget är det nämligen bara de staterna samt Malta och Cypern som har 

blivit medlemmar.35 

                                                 
32 Bulmer, 2007:47 
33 Schimmelfennig & Sedelmeier, 2005a:1-2 & 38-40 
34 Guiraudon, 2007:295 
35 Ibid., 2007:296 & 297 
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   Den allmänna forskningen har analyserat inrättandet av en anti-diskrimineringslag och 

jämlikhet mellan könen. Jämförande studier har gjorts inom områdena lön och jämlik 

behandling på arbetsmarknaden samt mobilisering. Forskningen om jämlikhet mellan 

könen har nästan helt fokuserad på implementeringen av EU-lag, t.ex. har man studerat 

och förklarat förändring i länder med hjälp av internationella organisationers regelverk 

samt olika tolkning av EU:s lagar på grund av olika uppfattningar om jämlikhet. Artikel 

13, som ger Europarådet makten att kämpa mot diskriminering som händer på grund av 

kön, etnisk tillhörighet, religion eller tron, sjukdom eller handikap, ålder eller sexuell 

orientering, har blivit forskat utifrån aspekten där artikeln inte än var en EU-lag. Här har 

forskarna diskuterat möjligheten att EU har haft en effekt på andra länder på dessa 

områden redan innan dem skrevs in i lagstiftningen. En stor debatt, som pågick genom 

hela 1990-talet, handlade om ”post-nationella” normer, där å ena sidan argumenterades 

att internationella organisationer påverkar människors tankar om nationalitet och 

behörighet och å andra sidan att det fortfarande är nationalstaten som bestämmer i frågor 

om t.ex. etniska minoriteter. Denna debatt ledde vidare till diskussioner om EU:s makt att 

förändra politiken på den nationella nivån.36 

 

3. EU-utvidgning och kraven för medlemskapet 
Efter kalla kriget blev EU-utvidgningen ett alltmer större tema i EU:s agenda och 

forskningen om den växte anmärkningsvärt.37 Studierna om EU-utvidgningen österut är 

omfattande på grund av de östeuropeiska, post- kommunistiska staternas speciella 

situation i jämförelse med andra EU:s medlemsländer. De kriterier som ska vara 

uppfyllda vid antagningstillfället har blivit ifrågasatta i mycket större utsträckning i de 

östeuropeiska staterna än i andra medlemsstater. 

   Efter kommunismens fall vände sig östeuropeiska stater till olika internationella 

organisationer, däribland EU, för hjälp i ekonomiska och politiska frågor, vilket har gett 

organisationerna makten att sätta regler för staternas förändringsprocesser.38 Önskemålen 

                                                 
36 Guiraudon, 2007:297-299 
37 Schimmelfennig & Sedelmeier, 2005b:3-4  
38 Linden m.fl., 2002:1 
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från de östeuropeiska staternas sida att bli inkluderade i internationella gemenskaper har 

ökat organisationernas makt på dem. Makten och dess inverkan på stater kan betraktas 

från flera olika håll, varav de viktigaste aspekterna är organisationernas normer, hur de 

implementerar och kontrollerar normerna i staterna samt effekten av implementeringen. 

När alla dessa komponenter används tillsammans kallas det för internationell 

socialisation.39 Den största internationella socialisationen i de senaste åren har varit de 

östeuropeiska staternas medlemskap i EU.40 

    Nationalism, mänskliga rättigheter, medborgarskap och etnicitet i Europa i allmänhet, 

men även i Östeuropa, är områden som behandlas ofta i den tidigare forskningen om EU-

utvidgning. Teman som diskuteras handlar t.ex. om hur nationalismen växte allt större i 

Östeuropa efter kalla kriget och på vilket sätt det har trätt fram i staterna. Olika 

internationella program för mänskliga rättigheter samt om deras implementering inom 

EU har fungerat eller inte har också varit ett ämne av stort intresse.41 Forskningen som 

handlar om Slovakiens EU- ansökan och dess utveckling handlar till stor del om 

Slovakiens politiska situation som har delats in i perioden innan 1998 och efter det.42 När 

det gäller Slovakiens etniska minoriteter diskuteras mest specifika minoritetsgrupper, 

speciellt de största minoriteterna såsom ungrarna och romerna, varav romerna är 

minoritetsgruppen med de största problemen i Slovakien. Romernas situation i post- 

kommunistiska länder beskrivs i förhållande till EU-medlemskapet t.ex. i form av hopp 

till att EU verkligen kräver minoriteters rättigheter när de östeuropeiska staterna blir 

medlemmar och viktigheten av EU-anslutningen till romernas situation påpekas.43 

   Som det visas är forskningen i ämnet väldigt bred och omfattande, och de nämnda 

undersökningsområdena är bara en bråkdel av den. 

    

                                                 
39 Linden m.fl., 2002:6 
40 Linden m.fl., 2002:1 
41 Dunkerley m.fl., 2001:150-156  
42 Maurer, 2005:10; Bilčik, 2005:188; Levinsson & Svanberg, 2004:161 
43 Guy, 2001:XVII 
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3.1 EU:s  östutvidgning  

Utvidgning i EU från 6 medlemsländer på 1950-talet till 15 medlemsländer år 1995 

skedde relativt problemlöst med tanke på att alla nya medlemsländer var västländska 

demokratier. Ingen av de tidigare utvidgningarna hade varit en lika stor utmaning för EU 

som östutvidgningen, som påbörjades när Sovjetunionen bröt ihop och länderna som hade 

varit en del av den blev självständiga stater inom Europas gränser.44 Utmaningen bestod i 

att alla dessa länder hade en dålig ekonomi och en icke-demokratisk bakgrund, och för att 

förbättra situationen gällde det att snabbt integrera staterna till resten av Europa. En 

snabb integration var dock en utmaning i sig, i och med att kriterierna för medlemskapet 

skulle uppfyllas inom kort tid.45 

   Direkt efter Kalla Krigets slut erbjöd EU ekonomisk hjälp till länderna och hjälp för att 

rekonstruera deras dåvarande planekonomiska system till marknadsekonomi. Vissa 

östeuropeiska stater var relativt snabba med deras ombyggnad och adoption av reglerna, 

medan andra halkade efter.46 En första test för förhållandena mellan EU och de 

östeuropeiska staterna var det så kallade Europaavtalet år 1991, som handlade om 

samarbete inom t.ex. politik, ekonomi och handel. Förhandlingarna ansågs inte som 

överenskommelser inför inträdet till EU, utan snarare som en övergångslösning inför 

medlemskapet, och det visade vilka stater som verkligen är intresserade av inträdet. 

Under EU- toppmötet i Köpenhamn år 1993 fattades beslut om att alla östeuropeiska 

stater, som vill bli medlemmar i EU, får chansen till det genom att på ett tillfredsställande 

sätt uppfylla de krävda ekonomiska och politiska kriterierna.47 

   En vidare skillnad som uppstod vid östudvidgningen var Amsterdamfördragets artikel 

13, som trädde ikraft år 2000. Staterna, som blev blev medlemmar innan 2000, behövde 

inte på samma sätt som de östeuropeiska staterna visa upp att kriterierna har uppfyllts. De 

östeuropeiska staterna däremot fick beskedet, att de inte skulle kvalificiera som 

medlemsstater ifall kriterierna inte uppfylls, vilket i forskningen har kallats för 

”Villkorlig Europeisering”. Vissa östeuropeiska stater har även klagat över att det krävs 

                                                 
44 Baun, 2000:1 & 4 
45 Ibid., 2000:5-7 
46 Avery & Cameron, 1998:15 
47 Ibid., 1998:16-17 
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mer av dem i fråga om minoritetsskydd än vad som krävdes av staterna som blev 

medlemmar tidigare. Europeiska Kommissionen kontrollerar de östeuropeiska staterna 

även efter dem har blivit medlemmar, speciellt eftersom största delen av Europas största 

minoritet, Romerna, bor i dessa länder.48  

 

3.2 Köpenhamnskriterierna 

EU- toppmötet i Köpenhamn resulterade i beslutet om de östeuropeiska staternas rätt att 

ansöka EU- medlemskap om vissa kriterier är uppfyllda. Kriterierna kallas för 

Köpenhamnskriterier p.g.a. deras ursprungsstad. Köpenhamnskriteriernas tre viktiga 

punkter innehåller politiska, ekonomiska och administrativa krav, vilka alla måste vara 

uppfyllda innan medlemskapet kan träda i kraft. Medlemskapsförhandlingarna med stater 

börjas beroende på varje kandidats framsteg i uppfyllningen av kriterierna. De tre 

Köpenhamnskriterierna är: 

1. Det politiska kriteriet: Stabila institutioner som garanterar demokrati, rättsäkerhet, 

mänskliga rättigheter samt respekt för och skydd av minoriteter. 

2. Det ekonomiska kriteriet: En fungerande marknadsekonomi med förmåga att 

hantera konkurrenstrycket och marknadskrafterna inom unionen. 

3. Det administrativa kriteriet, som även är kriteriet för antagandet av det 

gemensamma regelverket som kallas för acquis communautaire: Förmåga att ta 

på sig de skyldigheter som följer av medlemskapet inklusive en anslutning till 

målen med den politiska, ekonomiska och monetära unionen.49 

 

Det var genom dessa kriterier, som mer specifika beskrivningar för demokrati, mänskliga 

rättigheter samt politiska och ekonomiska villkor framställdes.50 

   För att specificera kriterierna utfärdades ”Agenda 2000” år 1997 av den Europeiska 

Kommissionen. För det politiska kriteriet finns beskrivningar om hur de demokratiska 

                                                 
48 Guiraudon, 2007:304 
49 Maurer, 2005:9; http://www.eu-upplysningen.se/Medlemskap-och-historik/Om-medlemslanderna/Att-
bli-medlem-i-EU/Kopenhamnskriterierna-for-medlemskap-i-EU/ 
50 Baun, 2000:12 
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institutionerna i staterna ska se ut och den utvärderar staternas uppträdanden som 

antingen goda eller dåliga. Skydd för minoriteter beskrivs funktionerande om staten har 

infört Europarådets ramkonvention av skydd för nationella minoriteter.51 

 

3.3 Problemen med östutvidgningen 

De östeuropeiska staterna formar ett område i Europa som historiskt sett har varit väldigt 

heterogen när det gäller t.ex. kultur, politik och graden av färdighet till ett EU-

medlemskap. De alla visade en olika takt i förändringen från ett kommunistiskt till en 

demokratisk stat, och vissa ligger fortfarande efter. Även om det finns en rad olikheter i 

dessa stater, finns det även likheter som är viktiga att poängtera. De komponenter, som är 

lika i de östeuropeiska staterna, har orsakat och orsakar fortfarande största delen av 

problemen i östutvidgningen. Därför anses dessa stater utgöra en region, som har en 

likadan status i frågan om utvidgning och implementering av reglerna, trots de olikheter 

som finns mellan staterna.52  

   Dålig ekonomi, en historia av centralisering samt kulturell och etnisk mångfaldighet har 

orsakat problem till alla östeuropeiska staterna. Den ekonomiska situationen har 

naturligtvis att göra med den kommunistiska perioden med planekonomin, men 

ekonomiska skillnader visade sig redan tidigare. Det betyder, att länderna har en längre 

historia av dålig ekonomisk situation. För EU har stabiliseringen av den ekonomiska 

situationen varit den främsta uppgiften efter kommunismens slut. Statens centrala makt 

har också sina rötter redan i ländernas historia längre bak, men denna tradition blev stärkt 

under kommunismen. Även efter kommunismens fall har man fortfarande kunnat se 

traditionen, dock inte lika starkt, i vissa länder, t.ex. i Slovakien mellan 1994 och 1998, 

under den nationalistiska regeringen med premiärministern Vladimír Mečiar.53 

   Kulturell och etnisk mångfaldighet har varit grunden till flera konflikter i Östeuropa 

och EU:s uppgift har varit att stabilisera situationen genom att sätta krav på staterna i 

from av t.ex. medlemskapskriterier om mänskliga rättigheter och skydd för minoriteter 
                                                 
51 Smith, 2003:115-116 
52 Inotai, 2003:80 
53 Ibid., 2003:81-83 & 85; Bilčik, 2005:188-189 
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för att utrota diskrimineringen. Den största uppgiften i frågan om minoriteter är 

situationen av Romerna inom EU. Ungefär 70 % av Romerna i Europa bor i Östeuropa, 

och av alla minoriteter är deras situation sämst. Romerna har ingen ”hemstat”, utan de 

finns i nästan alla EU:s medlemsländer, och i och med att gränserna mellan Öst- och 

Västeuropa öppnades har problemet vuxit allt större.54 

 

3.4 Skydd för minoriteter inom EU och i Europa 

Det första, politiska kriteriet är väldigt vagt formulerat. Vid läsningen av 

Köpenhamnskriterierna märks, att den största vikten är lagd på det andra och tredje 

kriteriet, medan den första rörs bara i korta paragrafer. Någon närmare förklaring till vad 

som menas med ”demokrati, rättsäkerhet, mänskliga rättigheter samt respekt för och 

skydd av minoriteter” finns inte med, förutom i Agenda 2000 som poängterar kraven att 

ha skrivit under Europarådets ramkonvention om skydd för minoriteter. Längre 

beskrivande paragrafer har däremot ägnats åt t.ex. ekonomi, handel och arbetslöshet. I 

texten behandlas även utvidgning i allmänhet och östutvidgningen, men närmare 

förklaringar till kriterierna finns inte med.55 

  Däremot finns en lite tydligare beskrivning om vad som krävs inför EU-medlemskapet i 

fråga om skydd för minoriteter och mänskliga rättigheter i EU-fördragets, som kallas för 

Maastrichtfördraget och undertecknades 1992, artikel 6. Den första paragrafen nämner 

ungefär desamma kriterier som Köpenhamnskriteriernas första del. Den bygger vidare på 

den första paragrafen med en andra, som reglerar principen för gemenskapsrätten med att 

medlemsstaterna skall ha ”respekt för människors grundläggande rättigheter, såsom de 

garanteras i Europakonventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de 

grundläggande friheterna”. I en tredje paragraf regleras respekt för nationella identiteter i 

medlemsstaterna, vilket är dock lika vagt beskrivit som i Köpenhamnskriterierna.56 

                                                 
54 Levinsson & Svanberg, 2004:12; Inotai, 2003:84 
55 European Council, Conclusions of the Presidency: 
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=DOC/93/3&format=HTML&aged=1&language=
EN&guiLanguage=en 
56 EU-fördraget, Artikel 6: 
http://eur-lex.europa.eu/sv/treaties/dat/12002M/htm/C_2002325SV.000501.html 
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   Maastrichtfördraget har blivit ratificerad flera gånger, och den viktigaste förändringen i 

fråga om minoriteter hände när Amsterdamfördraget trädde i kraft 1999. Den tog fram 

människors grundläggande friheter samt icke-diskriminering, ämnen som tidigare inte 

hade varit centrala i EU:s fördrag, och la till rätten att ta åtgärder mot diskriminering på 

grund av ras och etnisk tillhörighet. Innan Amsterdamfördraget fanns ingen direkt lag för 

skydd av minoriteter, bara dem som hade upprättats på nationell eller lokal nivå i 

staterna, och med detta fördrag har EU det mest etablerade regelverk i hela världen 

angående skydd mot diskriminering. På grund av direktiven har flera stater inom EU 

upprättat nya nationella lagar mot diskriminering och vissa har även gått längre än 

uppfyllt minimikraven. Uppfyllandet av reglerna som finns i Amsterdamfördraget är även 

ett krav för att bli medlem i EU, och detta krav har bara använts för de staterna, som blev 

medlemmar 2004 och 2007.57 

   Eftersom det inte hade funnits lagar inom EU:s regelverk om diskriminering tidigare, 

kan EU:s lagar delas upp i dem innan 1999 och efter 1999. På grund av 

Amsterdamfördraget och dess anti- diskrimineringslag har flera liknande lagar och regler 

uppstått efter 1999, varav ett exempel är Europarådets direktiv 2000/43/EG, som även 

tjänar som en milstolpe i arbetet mot diskriminering: Likabehandling oavsett ras. 

Direktivet beskriver diskriminering på grund av ras eller etnisk tillhörighet, och gör detta 

på ett väldigt tydligt sätt, och samma beskrivningar har efteråt använts även i andra 

Europarådets direktiver om anti-diskriminering. Direktiven sätter även minimikrav om 

likabehandling, som varje stat skulle införliva i lagstiftningen senast år 2007. Det finns 

förklaringar till vad som menas med direkt och indirekt diskriminering och trakasserier, 

och direktivet kräver också att medlemsstaterna upprättar en speciell avdelning för bara 

diskriminering.58                                                                                                                                                  

   Europarådet, en mellanstatlig europeisk samarbetsorganisation, undertecknade en 

konvention år 1950, som skulle säkra mänskliga rättigheter i Europa såsom de beskrivs i 

FN:s allmänna förklaring om dem. Europeiska Konventionen om skydd för mänskliga 

rättigheter och grundläggande rättigheter trädde i kraft redan 1953 och den ligger till 

                                                 
57 http://europa.eu/abc/treaties/index_sv.htm ; Europeiska Kommissionen: Grönbok – Jämlikhet och Icke-
diskriminering i ett utvidgat EU, 2004:11 
58 Bell, 2008:63-66 
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grund för EU:s grundläggande rättigheter. Det är inte bara EU:s medlemsstater som är 

medlemmar i Europarådet, utan alla Europeiska länder som har ratificerad konventionen 

samt infört den som ett lag i staten kan bli medlemmar i rådet.59 

   Det kanske bäst kända fördraget är Stadgan om grundläggande rättigheter som 

proklamerades av EU:s ledare år 2000, som baseras på Europeiska Konventionen om 

skydd för mänskliga rättigheter, medlemsstaternas konstitutionella traditioner, 

Europarådets sociala stadga, samt andra internationella konventioner som EU och dess 

medlemsländer är del av. De viktigaste punkterna i stadgan är värdighet, friheter, 

jämlikhet, solidaritet, medborgarnas rättigheter samt rättvisa.60 För kontroll över 

kränkning av stadgan om grundläggande rättigheter upprättades den Europeiska 

domstolen för mänskliga rättigheter.61 

   Både Europarådets ramkonvention för skydd av nationella minoriteter och stadgan för 

minoritetsspråk trädde i kraft 1998. I dessa koncentreras reglerna helt på etniska och 

nationella minoriteter och deras rättigheter.62 

   Minoritetsrättigheter i samtliga nämnda fördrag har beskrivits på ungefär samma sätt, 

förutom i de två sistnämnda, där minoriteternas situation behandlas i hela regelverket.  

Amsterdamfördragets artikel 13 förbjuder diskriminering på grund av nationalitet och att 

Europarådet, med förslag av Kommissionen eller en tredjedel av medlemsstaterna, kan 

avbryta ett avtal med en medlemsstat som bryter mot reglerna av diskriminering. På 

samma sätt har i stadgan om grundläggande rättigheter beskrivits, att all sorts 

diskriminering på grund av bl.a. etnisk tillhörighet och tillhörighet till en minoritetsgrupp 

är förbjudet.63 

 

 

                                                 
59 Europarådet: 
http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/ChercheSig.asp?NT=005&CM=&DF=&CL=ENG 
60 Europaparlamentet: http://www.europarl.europa.eu/charter/default_en.htm ; Graziano & Vink, 2007:295 
61 Europeiska domstolen: http://www.echr.coe.int/NR/rdonlyres/ACF07093-1937-49AF-8BE6-
36FE0FEE1759/0/FactsAndFiguresENG10ansNov.pdf 
62 Europarådet: 
http://www.coe.int/t/e/legal_affairs/local_and_regional_democracy/regional_or_minority_languages/1_The
_Charter/_summary.asp#TopOfPage & http://conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/Html/157.htm 
63 Stadgan om grundläggande rättigheter: http://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_en.pdf 
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4. Slovakien innan EU-medlemskapet  
År 1993 skildes landet Tjeckoslovakien i två delar, varav en blev Tjeckien och den andra 

Slovakien. Vid första parlamentsvalet i det självständiga Slovakien 1994 vann partiet 

Rörelsen för ett demokratiskt Slovakien (L´S-HZDS) valen, och deras ledare Vladimír 

Mečiar blev premiärminister. Politiken i Slovakien efter självständigheten kan delas upp i 

två perioder, den före 1998 och tiden efter.64 Åren innan 1998, då Mečiar och hans parti 

satt i regeringen, beskrivs som tiden med problematiskt utrikespolitik och uppdelad 

samhälle med nationalisterna på ena och europeanisterna på den andra sidan. I början av 

1994 blev Mečiars regering ersatt av en stor höger-vänster-koalition, men redan i slutet 

av samma år kom Mečiar i makt igen och regeringskoalitionen beståd av Mečiars 

nationalistiska parti L´S- HZDS, det extrem- nationalistiska partiet Slovakiska Nationella 

Partiet (SNS) samt ett parti från vänstra sidan, Slovakiska Arbetarnas Association 

(ZRS).65 

   Mečiars sätt att leda landet har beskrivits som korrupt och ett hinder för landets 

modernisering och demokratisering. Regeringen försökte koncentrera makten till 

premiärministern och den minskade oppositionens rättigheter att påverka beslutsfattandet. 

Regeringen försökte även att få den dåvarande presidenten, Michal Kovac, ur ämbete och 

ignorerade honom gång på gång. Yttrandefriheten blev minskad och medierna blev 

kontrollerade – allt om allt ville regeringen att premiärministern skulle ha autoritär makt. 

Allt detta påverkade även minoriteterna, och den ungerska minoritetens autonomiska 

situation var inte uppskattat av regeringen, som tedde sig väldigt hotande emot dem.66 

   Detta ledde till att Slovakiens grannländer, som alla hade en likadan startposition, 

utvecklades mycket snabbare i fråga om demokratisering och därmed börjades 

förhandlingarna mellan EU och dessa länder tidigare än med Slovakien – även om 

Slovakien skrev under Europaavtalet samtidigt som de andra länderna och ansökte om 

medlemskapet redan 199567. Politiken som drevs under perioden 1994-1998 var grunden 

                                                 
64 Levinsson & Svanberg, 2004:161 
65 Bilčik, 2005:188 
66 Schimmelfennig & Sedelmeier, 2005a:35 
67 Avery & Cameron, 1998:17; Levinsson & Svanberg, 2004:161 
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till att Slovakien inte blev medlem i andra organisationer heller som hade att göra med 

västerländskt säkerhet, ekonomi och politik.68 

   Den dåvarande regeringen blev kritiserat även av presidenten Michal Kovac, som inte 

gillade deras otransparenta sätt att föra politik samt ignorerandet av flera regler från 

författningsdomstolen. Ett exempel av det är lagen om skydd för minoritetsspråk, vilket 

regeringen aldrig implementerades trots att den hade lovat det. På grund av de bristen 

som fanns i inrikespolitiken blev Slovakien isolerad av den Europeiska gemenskapen. 

Medan Slovakiens grannländer Tjeckien, Polen och Ungern fick inbjudan att bli medlem 

i NATO, fick Slovakien inte det och blev ännu mer utanför. EU:s skäl för att inte 

acceptera Slovakien till medlemskapsdiskussioner i Luxembourg 1997 var att Slovakien 

inte uppfyllde Köpenhamnskriteriernas första punkt, de politiska kriterierna, och för att 

landet inte heller hade varit tillmötesgående i frågan av att uppfylla kriterierna. Av 

staterna som uteslöts av förhandlingarna 1997 var Slovakien den enda, som inte fick delta 

på grund av att det politiska kriteriet inte uppfylldes.69 Det som EU beskriver i 1997-års 

rapport om Slovakiens framsteg med kraven och kriterierna, som måste vara uppfyllda, 

handlar mest om mänskliga rättigheter och skydd av minoriteter och hur dessa inte har 

uppfyllts i Slovakien. Både regeringens autoritära ledningssätt och den ungerska 

minoritetens dåliga ställning orsakade enlig Kommissionen problem för Slovakiens EU-

medlemskap.70 

 

4.1 Politiken 1998 och framåt 
Parlamentsvalet år 1998 förde med sig en stor förändring i Slovakiens politik. En stor del 

av medborgarna trodde dock, att valen inte skulle bli fria och rättvisa, utan att det 

dåvarande politiska ledarskapet skulle kunna påverka resultatet. Det ledde till stora 

kampanjer inför valen där flera organisationer aktivt kämpade för att de skulle bli fria och 

rättvisa. Kampanjerna ledde till politisk medvetenhet bland medborgarna, och i och med 

att de inblandade icke-statliga organisationer framhävde demokratisering, mänskliga 

                                                 
68 Bilčik, 2005:186 
69 Ibid., 2005:188-189; Smith, 2003:125 
70 Europeiska Kommissionen: http://ec.europa.eu/enlargement/archives/pdf/key_documents/2002/sk_en.pdf 
Årsrapport 2002:18 
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rättigheter och ett bättre förhållande med EU i deras kampanjer, blev valen en kamp 

mellan ”nationalisterna” och ”europeanisterna”.71 

   För den politiska oppositionen hade det varit svårt att försöka göra skillnad i samhället 

under Mečiars regeringstid. Allting de gjorde möttes från regeringen med anklagelser om 

att de var ”anti-slovakiska” eftersom de ”försökte ta bort det nationella i staten”. Ju 

närmare parlamentsvalet kom, desto tätare började oppositionen arbeta tillsammans trots 

deras olikheter och tidigare stridigheter. Tillsammans med flera icke-politiska 

organisationer lyckades de övertyga medborgarna om att det var tid för reformer och att 

Slovakien skulle tas ”tillbaka till Europa”.72 

   Mečiars regering tvingades avgå efter en ny regering, bestående av en stor höger- 

vänster- koalition med Mikuláš Dzurinda som premiärminister, blev det nya ledarskapet. 

Regeringsbytet år 1998 betydde en förändring för den slovakiska politiken, både inom 

landet och gentemot andra länder. Direkt efter valen påbörjade Dzurinda arbetet för att 

reparera skadorna som den tidigare regeringen hade skapat. Partierna i koalitionen enades 

på grund av det gemensamma motståndet för Mečiars regering och önskan att bringa 

Slovakien tillbaka bland alla andra Europeiska länder efter en lång tid av internationell 

isolering.73 

   Flera förändringar hände snabbt och samtidigt efter den nya regeringen fick makten. 

Den absolut viktigaste i fråga om minoriteter var, att det Ungerska Demokratiska Partiet 

ingick i den nya regeringskoalitionen och fick därmed viktig politisk makt. I och med 

detta fick minoritetsfrågorna alltmer uppmärksamhet, vilket var en stor och viktig 

förändring för minoritetsgrupperna. Parlamentet bestämde om en ny lag för 

minoritetsspråk år 1999 och 2001 bildades en ny position för en offentlig försvarare av 

sakfrågor för minoriteter. Demokrati blev en bestående del av Slovakiens politiska 

system, och flera handlingar för att främja demokrati gjordes i områden som korruption, 

mänskliga rättigheter, skydd för minoriteter, där speciella lagar för den romska 

minoriteten upprättades, samt politiska förändringar som mer transparens. I samband med 

dessa förändringar mot en stabil demokrati fick Slovakien ett bättre förhållande till 

                                                 
71 Silander, 2007:19 
72 Fisher, 2006:152-155 
73 Levinsson & Svanberg, 2004:162; Bilčik, 2005:189 
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internationella organisationer, och både EU och NATO inbjöd Slovakien att påbörja 

medlemskapsförhandlingar.74 

   Förändringarna som gjordes i Slovakien syntes i EU:s årliga rapport 2001 om 

framstegen som staten har gjort. I rapporten står det att på grund av den nya regeringen 

och förändringarna som har skett i landet, fyller Slovakien nu de politiska kriterierna. Det 

beskrivs dock inte närmare hur Slovakien har uppnått målet och vilka förändringar som 

har gjorts för att situationen har förbättras, förutom att rättssystemet hade blivit 

självständig och att vissa fördrag om minoriteters rättigheter hade skrivits under. Det står 

även att det krävs fortfarande arbete för att demokratiska institutionerna ska vara 

bestående och att arbete ska speciellt läggas på problemen med den romska minoriteten 

och för att utrota diskriminerande attityder från samhället.75 Rapporten från 2002 

beskriver vidare förbättring i samtliga områden som ingår i kriterierna, och en väldigt bra 

förbättring tillskrivs skydd av minoriteter. Flera åtgärder mot diskriminering hade tagits 

och förbättringar gjordes också i reglerna om minoritetsspråk.76 Kontinuitet i mänskliga 

rättigheter och skydd för minoriteter beskrivs även i rapporten från 2003, där flera 

fördrag listas, som Slovakien har skrivit under och ratificerad. I rapporten står också att 

minoriteterna i Slovakien har blivit väl integrerade i samhället, förutom den romska 

minoriteten. Åtgärder åt detta har tagits och kommer att tas, t.ex. har en statlig 

fullmäktige utsatts som bara tar hand om romska angelägenheter, och kommunikationen 

med romerna har sagts förbättras. Situationen för dem förbättrades dock inte 

anmärkningsvärt, mest på grund av en dålig sammanhållning inom organisationerna som 

tar hand om angelägenheter för romer, vilket gjorde att flera beslut för förbättringar inte 

blev implementerade.77 Även om de fortfarande fanns områden där förbättringar 

behövdes när rapporten från 2003 gjordes, blev fördraget om medlemskapet underskriven 

samma år.78 

                                                 
74 Silander, 2007:20-21; Bilčik, 2005:189-190 
75 Europeiska Kommissionen: http://ec.europa.eu/enlargement/archives/pdf/key_documents/2002/sk_en.pdf 
Årsrapport 2002:19 
76 Ibid., 2002:20 
77 Ibid.,2002:31 
78 EU- utvidgningsrapporter: 
http://europa.eu/legislation_summaries/enlargement/2004_and_2007_enlargement/slovakia/e22109_en.htm 
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4.2 Skydd för minoriteter i Slovakien och situationen för dem i allmänhet 

Den slovakiska författningens artiklar 12  och 34 garanterar lika rättigheter för alla 

individer trots kön, ras, hudfärg, språk, tro, religion, politisk opinion, etnisk tillhörighet 

samt nationalitet samt rätten att bli utbildade, få informationer och föra sina offentliga 

ärenden på sina modersmål. Enligt artiklarna får de även ta del i beslut som görs om 

nationella minoriteter och etniska grupper och alla organisationer är förbjudna att handla 

på ett sätt som inskränker minoriteters rättigheter. I väntan på EU-medlemskapet 

förstärktes artiklarna genom en lag, 90/2001, som reglerar bindande lagar från europeiska 

gemenskaper och EU att föregå Slovakiska lagar. Lagen beträffade speciellt regleringar 

om mänskliga rättigheter och skydd för minoriteter.79 Lagen inkluderade Europarådets 

ramkonvention för skydd av minoriteter, som blev ratificerad av Slovakien år 1995 och 

Europeiska stadgan om minoritetsspråk (ratificerad 2001) samt bilaterala fördrag, t.ex. 

fördrag mellan Slovakien och Ungern om goda grannskapsförhållanden och vänskapligt 

samarbete från år 1995 och ömsesidigt stöd för etniska minoriteter i utbildning och kultur 

från 1996. Problem med förtfattningsartiklar består dock i att vissa regeringar inte har 

haft viljan att sätta dem i kraft som lagar, vilket hände under Mečiars tid, och därmed 

försvagat minoriteters situation.80 Friheter och rättigheter, som har beskrivits i 

författningen, kan ändras av parlamentet med en enkel majoritet, eftersom denna 

majoritet kan sätta ikraft lagar som strider emot författningen. En två- tredjedels majoritet 

av parlamentet kan även göra förändringar i författningen. 81 

   Även om Slovakien var ett av de första länderna att skriva under ramkonventionen för 

skydd av minoriteter, blev delar av denna ramkonvention underminerade av den statliga 

språklagen från 1995, vilket inskränkte minoriteters språkliga rättigheter och framhävde 

dominansen av det slovakiska språket. Alla regeringar efter 1992, även de pro- 

europeiska, har haft viljan att förvara det slovakiska språket i offentliga sammanhang, 

vilket märks ännu idag.82 

                                                 
79 USIG: http://www.usig.org/countryinfo/slovakia.asp#Discrimination ; Rechel, 2009:202 
80 Rechel, 2009:202-203 
81 Trifunovska m.fl., 1999:177 
82 Ibid. 
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   Minoriteter i Slovakien har varit hotade om och om igen av de nationalistiska 

regeringar i staten och när Slovakien blev medlem i 2004, hade EU väldigt lite inflytande 

i att extremistiska partier kom in i regeringen i och med att EU inte har medel för att 

förändra ideologier i nationella partier. Ett exempel på nationalistiska partiernas 

inflytande är att EU-direktivet för anti-diskriminering och speciellt direktivet 2000/43/EG 

mötte motstånd i Slovakien bl.a. på grund av att det inkluderade respekt för minoriteter 

med olika sexuell läggning. Detta ledde till att parlamentet först avvisade anti- 

diskrimineringslagen och införlivandet av den blev försenad. I 2002 tog parlamentet emot 

ett förslag från det kristdemokratiska partiet, att EU borde ge medlemsstaterna suveränitet 

i frågor om kultur och etik. När överföringen av anti- diskrimineringslagen påbörjades 

2004, utlöste den stora debatter i hela Slovakien, och resulterade i att 85 % av 

befolkningen sade sig att vara positiva till den. Ändå satts lagen inte i kraft förrän den 20 

maj 2004, när Slovakien redan var EU-medlem.83 

   De två största minoritetsgrupper, som beskrivits ovan, är ungrare och romer, och båda 

grupperna tillhör de som är mest utsatta för diskrimineringen. Till och från har nya regler 

emot dessa grupper bildats av slovakiska regeringar, vilket har lett till att 

diskrimineringen på den civila nivån inte har avtagit. Även när Slovakien redan hade 

påbörjat förhandlingar med EU och skrivit under flera dekret om mänskliga rättigheter, 

har händelser emot minoriteter påträffad, som direkt säger emot flera lagar i staten. Ett 

exempel på handlingar mot mänskliga rättigheter är när Center of Reproductive Rights i 

New York tillsammans med Centrumet för mänskliga rättigheter i Košice publicerade en 

rapport i 2003, som beskrev Romernas situation inom vården och koncentrerade sig 

speciellt på romska kvinnornas tvångssterilisering. Händelsen ledde till mycket 

uppmärksamhet från hela världen och internationella organisationers tryck på den 

slovakiska regeringen att utreda saken. Trots händelserna som bevisar minoriteters 

negativa särbehandling fick den slovakiska regeringen goda resultat i den årliga rapporten 

om mänskliga rättigheter 2003, vilket behövs för EU-medlemskapet.84  

 

                                                 
83 Rechel, 2009:202 
84 Levinsson & Svanberg, 2004:169-172 
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4.3 Nationalism i Slovakien  
När Sovjetunionen föll, fick staterna som var en del av den, friheter som de inte hade haft 

på en väldigt lång tid. Nationalism, frihet och tillhörighet till en nation var bra verktyg för 

politiker att vinna medborgarnas tilltycke. Att använda nationalism i valkampanjer 

betydde, att politikerna kunde undvika löfte om reformprogram, som dessutom skulle ha 

kunnat förskräcka väljare. Nationalism garanterade, att den nya ledaren skulle få en 

auktoritär position i landet och driva politiken i den önskade direktionen. Detta ledde 

även till att vissa post-kommunistiska stater, som t.ex. Slovakien, hamnade längre bort 

från integrationen med resten av Europa.85  

   Nationalism i Slovakien växte större inte bara på grund av friheten som vunnit när 

Sovjetunionen föll, utan även när staten Tjeckoslovakien skilde sig i Tjeckien och 

Slovakien, och båda staterna blev självständiga.86 Mečiars regering vann i popularitet 

med anti- minoritetspolitiken och genom att vara negativ mot reformer, samt allmän 

populism och nationalism. Den ungerska minoriteten träffades hårt, när de vägrades 

samma rättigheter som den slovakiska befolkningen och användningen av det ungerska 

språket förbjöds genom ny lagstiftning. Även ekonomiska avdrag gjordes för 

genomförning av minoritetsgruppernas kulturella aktiviteter. Regeringens nationalistiska 

aktioner var skäl till främlingsfientligheten i staten och till att en stor del av Slovakiens 

medborgare blev motståndare till medlemskap i EU eller NATO eftersom statens interna 

problem skylldes på Europa.87 

   Vad som höll nationalismen vid liv i Slovakien berodde mest på att regeringen och 

speciellt Mečiar hade autoritär makt och kontrollerade samhället genom att kontrollera 

medierna. Det som också påverkade människors känslor och tankar var det Slovakiska 

kulturlivet; kultur är en stor del av den nationella identiteten, och genom att främja 

artister som stödje regimen kontrollerade Mečiar även det kulturella livet. Ett exempel på 

det är den statlig finansierade kulturorganisationen Matica Slovenska, som var känd för 

sina extrem nationalistiska, även fascistiska, idéer. Enligt Mečiar var Matica Slovenska 

”den viktigaste slovakiska kulturella organisationen” och år 1997 upprättades även en lag 

                                                 
85 Fisher, 2006:4-5 & 57 
86 Ibid., 2006:56 
87 Silander, 2007:17 



Växjö Universitet  Vera Wunderlich 
Kandidatuppsats  850630-0584 
HT-09  vwuex06@student.vxu.se 
Handledare: Daniel Silander   

 28

om organisationens viktiga samhälleliga roll. Lagen gav organisationen rätten att 

kontrollera och korrigera vissa läroböcker för skolor i Slovakien, som enligt Matica 

Slovenska inte var tillräckligt nationellt orienterade.88 

   Under andra hälften av 1990-talet blev medborgarna alltmer besvikna på den förda 

politiken i och med att medierna började gräva fram negativ fakta om politiker. En 

allmän känsla om hopplöshet bredde dock ut sig i samhället och föga handlingar gjordes 

från medborgarnas sida för att motstå den politiska ledningen. Som har beskrivits 

tidigare, kampanjer från olika samhälleliga organisationer och oppositionen hjälpte 

medborgarna att bli politiskt aktiva. Det civila samhället blev alltmer positivt till 

demokrati. De så kallade europeanisterna lyckades vinna mer röster än nationalisterna. 

Även om medborgarna i början av 1990-talet under post- kommunistiska 

transformationen var mer positiva till nationella intressen, blev de trötta på den förda 

politiken och skandalerna som både utländska som slovakiska medier offentliggjorde. 

Den ledande regeringens ointresse för demokratisering av staten var en av de viktigaste 

sakerna för att medborgarna inte längre hade tillit för de ledande partierna. Även EU:s 

och NATO:s ointresse i att inkludera Slovakien i gemenskaperna gjorde att medborgarna 

blev mer positiva till Europa än den nationella statens intressen.89  

   Innan 1998 var situationen för minoriteter dålig mest på grund av den nationalistiska 

regeringen som försökte begränsa minoriteternas rättigheter genom att inte genomföra 

lagar som skyddar minoriteter, och situationen för den ungerska minoriteten blev inte 

bättre förrän 1998, när partiet Ungerska Koalitionen kom in i det Slovakiska 

parlamentet.90 År 1999 fick Slovakien dock mycket uppmärksamhet på grund av växande 

nationalism och alltmer populära neofascistiska och antisemitiska organisationer. 

Framförallt aktionerna från partierna SNS, Slovakiska folkpartiet (SLS) samt Slovakiska 

samhället (Slovenská Pospolitost) fick uppmärksamhet över hela världen.91 

 
 
 

                                                 
88 Fisher, 2006:68 & 104-105 
89 Ibid., 2006:125-127 
90 Levinsson & Svanberg, 2004:167 
91 Ibid., 2004:167-168 
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5. Slovakien vid antagningen till EU-medlem och efter 
Som beskrivits tidigare, kan Slovakiens väg till medlemskapet delas upp i två delar; den 

före år 1998 och efter 1998. Ovan har jag beskrivit hur Slovakien kom till situationen, där 

EU godkände staten som en möjlig medlem och här fortsätter jag med att beskriva hur 

medlemsskapsdiskussionerna gick till. Vikten ligger i att studera hur Slovakien mötte 

EU:s krav, speciellt i fråga om minoriteter och mänskliga rättigheter, vilka problem som 

uppstod samt vad allt detta ledde till, dvs. hur minoriteternas situation och rättigheter ser 

ut idag. 

5.1 Vägen till medlemskapet 

Slovakiens väg till EU-medlemskap har varit allt annat än oproblematisk. Den nationella 

politiken har svängt från ett håll till ett annat och påverkat Slovakiens förhållanden med 

andra länder, och framförallt med EU, på positivt och negativt sätt. Slovakien är en stat 

som både trotsade EU:s krav på medlemskapet och som ändrade på nationella lagar och 

regler för att fylla medlemskapskriterierna, och det största skälet för båda sätten att agera 

har legat i statens politiska ledning.92  

   Regeringen som bildades efter valen 1998 arbetade hårt för att göra förbättringar inte 

bara i den nationella politiken utan även i förhållande till EU. För att bli inkluderad i 

nästa runda av medlemsskapsdiskussioner arbetade Slovakien tätt ihop med den 

Europeiska Kommissionen, och för att hjälpa Slovakien göra de krävda förändringarna i 

tid, bildade Kommissionen en unik arbetsgrupp: ”The European Commission – Slovakia 

high level working group”. Mellan november 1998 och september 1999 träffades gruppen 

fem gånger och en av de konkreta åtgärderna var att förbättra Slovakiens bilaterala 

förhållanden. När Slovakien skulle ta del av förhandlingarna i Helsingfors 1999 var dock 

flera EU:s medlemsstater skeptiska mot Slovakiens medlemskap på grund av den breda 

regeringskoalitionen och den institutionella ostabiliteten.93  

   Oavsett skepticismen var Slovakien en av de sex stater, som 1999 deltog i 

förhandlingarna i Helsingfors. Slovakien var dessutom väldigt snabb i att gå vidare i 

                                                 
92 Rechel, 2009:198; Bilčik, 2005:187 
93 Bilčik, 2005:190 
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diskussionerna och hann nästan ikapp t.ex. Polen, som hade börjat förhandlingarna redan 

ett år tidigare. Samtidigt lyckades Dzurinda bilda den första regeringen som visade både 

kontinuitet och förmågan att bilda goda relationer med andra stater, samt gjorde en rad 

reformer på det nationella planet. Det som också påverkade Slovakiens medlemskap var 

återupplivande av den så kallade Visegrad- gruppen, som bestod av Slovakien, Polen 

Tjeckien och Ungern, och som arbetar ihop i flera sakområden i samstämning med den 

Europeiska integrationen. I mitten av 1990-talet minskade gruppens aktiviteter på grund 

av Slovakiens isolering av omvärlden och den tjeckiske premiärministerns ointresse i 

samarbete, men gruppen började arbeta tillsammans igen när ett regeringsbyte inträffade i 

både Slovakien och Tjeckien. Andra medlemmarna av gruppen hade redan börjat 

förhandlingarna 1998 och de stödde Slovakiens medlemskap genom att uttala sig om 

viktigheten av den för stabiliteten i både Östeuropa och hela Europa. Slovakien blev även 

medlem i Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) och NATO, 

vilket gav staten en bra bild på internationell nivå samt en bra position in EU- 

medlemskapsförhandlingar.94  

   Det fanns dock fortfarande skeptiska åsikter om Slovakiens EU-medlemskap och 

speciellt demokrati i Slovakien. Förhandlingarna hade gått framåt väldigt snabbt, och det 

fanns tvivel om att de politiska kriterierna skulle kunna införlivas inom så kort tid. Denna 

misstro har delvis blivit rättfärdigat efter 2006-års val, där den populistiske ledaren 

Robert Fico blev premiärminister.95  

   Enligt EU:s årliga rapporter om hur förhandlingarna gick framåt år till år, gjorde 

Slovakien framsteg i alla områden där krav och villkorlighet existerade. Områden, där 

mer arbete krävdes nämndes också, men de blev aldrig beskrivna som hinder för 

medlemskapet, utan som något som jobbas på. Alla rättsliga instrument som handlar om 

mänskliga rättigheter och är skrivna i EU-lagstiftningen blev undertecknade av Slovakien 

innan medlemskapet.96 

 

                                                 
94 Bilčik, 2005:195-197 
95 Rechel, 2009:197 
96 EU- utvidgningsrapporter: 
http://europa.eu/legislation_summaries/enlargement/2004_and_2007_enlargement/slovakia/e22109_en.htm 
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5.2 Minoriteter och nationalism i Slovakien idag 

År 2006 avsattes Dzurinda- regeringen av en regeringskoalition bestående av den nya 

premiärminister Robert Ficos socialdemokratiska parti Smer samt de nationalistiska och 

högerextrema partierna SNS och L´S- HZDS. Den nya regeringen är känd för sina dubbla 

budskap – nationalism å ena sidan och Europa- vänliga handlingar å den andra. Ett 

exempel på detta är introduktionen till Schengen-avtalet, som gör att den territoriella 

integriteten inskränks, har genomförts av regeringen samtidigt som det finns oviljan att 

släppa det så kallade Benešdekretet. Detta skapade mycket diskussioner innan 

Lissabonfördraget trädde i kraft. Benešdekretet innehåller en rad lagar som trädde i kraft 

efter andra världskriget och som gav rätten till Tjeckoslovakien att driva ut alla tyska och 

ungerska minoriteter ur landet och konfiskera deras egendom. Både Tjeckien och 

Slovakien har viljat hålla dekretet i kraft, men t.ex. Ungern, som själv är beträffad av 

dekreten, vill att det ska tas bort. När Ungern vädjade till EU för att dekretet inte ska 

existera, svarade Europaparlamentet med att dekretet inte är ett oöverstigligt hinder för 

Slovakiens medlemskap. 2007 ville representanter från den ungerska minoriteten ha ett 

symboliskt gottgörande för allting de blev utsatta för efter kriget, men Slovakien svarade 

med ett beslut om att dekretet inte går att förändras. Partiet som inledde detta beslut var 

SNS och bara det ungerska partiet röstade emot. Striden om Benešdekretet, som enligt 

Europaparlamentet beslut tills slut fick förbli en del av Slovakien visar, att staten inte kan 

skydda sig helt och hållet från anti-ungerska handlingar, vilket betyder att även den pro- 

europeiska regeringen med Dzurinda kanske inte hade varit så tillmötesgående med det 

ungerska partiet om inte EU hade pressat staten att underteckna avtal. Europaparlamentet 

gjorde ingen direkt och starkt uttalande om dekretet, vilket har försvagat det ungerska 

partiets ställning i det Slovakiska parlamentet. 97 

   Utöver ungrarna är romernas situation en viktig fråga när det gäller minoriteter i 

Slovakien. Trots alla lagar som har inrättats i Slovakien, och alla fördrag som staten har 

skrivit under, är romernas diskriminering och negativ särbehandling fortfarande ett stort 

problem och skälen till de största debatterna när Slovakien inledde förhandlingarna med 

EU. Speciellt i östra Slovakien, där den största delen av romerna lever, är situationen 

                                                 
97 Rechel, 2009:201 
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svår. Lokala myndigheter utfärdar ofta nya dekret som snarare bidrar till diskriminering 

än motverkar den, vilket gör situationen ännu värre och mycket svårare för regeringen att 

hantera.98 Amnesty International uttryckte sin oro över de romska barnens situation i 

Slovakien i en rapport 2007, och kräver att EU ska vidta åtgärder mot deras 

diskriminering. Största delen av romska barn tvingas att gå i skolor för psykiskt 

funktionshindrade eller i skolor som är upprättade bara för romerna och har mycket 

dåligare undervisningskvalitet än vanliga skolor. Att barnen ofta har väldigt små chanser 

att komma in i vanliga skolor eller högre utbildning sätter spår på hela generationen och 

det romska samhället, eftersom diskrimineringen händer redan i tidig ålder och utbildning 

är grunden för att utrota diskriminering.99 Även bostadssituationen ser dålig ut, i och med 

att den största delen av romerna bor i så kallade ghetton utanför samhällena, och även om 

EU-medel har givits för att bygga nya bostäder, har dessa en dålig standard och flera 

människor tvingas att leva på en liten yta.100  I och med att arbetslösheten är väldigt högt 

bland romerna lever den största delen av dem med socialbidrag. En välfärdsreform 2003-

2004, där stora nedskärningar av socialbidrag gjordes, resulterade i att många romer inte 

kunde betala för boendet längre och tvingades flytta ut.101  

   Under tiden när uppsatsen skrevs utbröt strid mellan slovaker och ungrare, eftersom 

koalitionspartiet SNS har gjort ett förslag om ännu en ny lag som framhäver 

nationalismen i staten. Enligt lagen borde den slovakiska nationalhymnen spelas i början 

av veckan i skolor och till början av alla parlaments- och kabinettmöten. Anledningen till 

lagen enligt en partiledamot från SNS är den växande Europeisering som skadar 

nationella kulturen.102 

   Även om situationen fortfarande inte ser glänsande ut i praktiken, görs fortfarande 

åtgärder för att förbättringar skulle ske. Anti- diskrimineringslagen, som trädde i kraft 

2004, blev förändrat 2007 och år 2008 skedde den senaste förändringen. Förändringarna 

handlar om att göra den nationella lagen mer lik EU-direktiver och att specificera 
                                                 
98 Levinsson & Svanberg, 2004:166 & 169 
99 Amnesty International, EU-office 2009-12-20: 
http://www.eumap.org/pressinfo/press_releases/roma_ed/slovakia/englishpr.pdf 
100 Dagens Nyheter 2009-01-01: http://www.dn.se/nyheter/slovakiens-romer-lever-i-misar-1.475796 
101 European Union Agency for Fundamental Rights 2009-12-20; 
http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/Roma-Housing-Case-Study-Slovakia_en.pdf 
102 Der Spiegel, 51/2009:100 
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beskrivningar om vad som menas med t.ex. sexuell läggning. Förändringarna är ett 

resultat av diskussioner mellan regeringen och icke-statliga organisationer, som 

tillsammans med det civila samhället krävde att förändringarna skulle ske. Den viktigaste 

förändringen är en tydlig beskrivning om på vilka grunder diskriminering är förbjudet. 

Nästan alla områden är täckta förutom boende och sociala rättigheter, eftersom inget av 

dem har blivit ordentligt definierade. Det som har blivit mest diskuterad i Slovakien är 

den positiva särbehandlingen som bekämpningsmedel mot diskriminering, vilken 

parlamentet har beskrivit som grundlagsstridig. Istället för att sätta regler som möjliggör 

positiv särbehandling på grund av etnisk tillhörighet, nationalitet eller ålder har 

förändringar gjorts i anti- diskrimineringslagen, som gör särbehandlingen rättfärdigat ifall 

en person blir ofördelaktigt behandlat socialt eller ekonomiskt.103  

5.2.1 Den nya språklagen  

Den 1.september 2009 trädde en ny lag i kraft i Slovakien, som förbjuder användningen 

av det ungerska språket i alla offentliga sammanhang.  Lagen är väldigt detaljerad och 

penetrerar varje skikt av samhället. Användning av minoritetsspråk begränsas till 

privatlivet, men det finns ingen tydlig definition av vad privat eller offentlig innebär. 

Lagen förbjuder den ungerska minoriteten att kommunicera på sitt modersmål i 

offentligheten, även om de skulle prata med varandra. Detta gör att ungefär 10 % av 

Slovakiens befolkning berövas deras grundläggande rättigheter, vilket strider mot EU:s 

lagstiftning.104 Michael Gahler, ledamot i Europaparlamentet, har uttalat sig om 

språklagen och anger, att lagen inte bara strider mot Europeiska standarder, utan leder 

även till konstiga situationer i sammankomster och i vardagslivet bland ungrarna i 

Slovakien, där alla måste prata slovakiska. Den Slovakiska regeringen bevisar med lagen 

att de inte bryr sig om Europeiska standarder och värden i och med att minoritetsspråk 

inte respekteras i staten trots den av Slovakien underskrivna stadgan om minoritetsspråk. 

Med den nuvarande regeringen hotas Slovakien gå tillbaka till situationen där staten var 

                                                 
103 European Anti- discrimination Law Review 2009-12-20: http://www.non-
discrimination.net/content/media/LR-6+7-SK-
1.pdf;jsessionid=1D3BFF9C83EB91BFB0B885D6C2377B30 
104 Utrikespolitiska Föreningen 2009-12-20: http://www.utrikesperspektiv.se/2009/10/19/stat-och-
samhalle/den-slovakiska-spraklagen-ett-eko-fran-forr/ 
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under Mečiars regering och därmed bli mer nationalistisk igen istället för att vara öppen 

mot Europa.105 

 

6. EU som maktinnehavare 
I och med att flera länder har blivit medlemmar, har reglerna för att träda in i EU blivit 

mer krävande. Det väsentliga för Europeiska integrationen är, att även om flera länder 

inkluderas i EU, får dess värden och grundläggande krav inte bli mindre viktiga utan 

tvärtom: deras bestående position måste säkerställas. Här är det naturligtvis EU som har 

maktpositionen och staten som söker medlemskap har en relativt svag position, speciellt 

eftersom medlemskap i EU har varit de flesta ländernas önskemål. När ansökningar för 

medlemskapet har blivit fler och fler, har EU:s maktposition som kravsättare förstärkts 

ännu mer. Denna maktposition är dock tidligt begränsad, i och med att när staterna har 

blivit medlemmar, blir makten gentemot dem mindre speciellt i fråga om villkorlighet.106 

   EU använder olika metoder för att kontrollera om reglerna implementeras i 

medlemsstaterna. I dessa ingår årliga nationella rapporter, undersökningar, inspektioner 

av Kommissionen, rättsliga procedurer, evalueringar, övervakning, samordning av den 

nationella politiken, expertgranskningar och grupptryck. EU uppmuntrar även det civila 

samhället att agera emot nationella myndigheter, om de märker att implementering inte 

fungerar som den ska. Nationella förfaranden tvingas att förbättras genom att hela tiden 

detaljera EU-lagstiftningen – på så sätt måste förändringar göras på nationell nivå för att 

anpassa sig till EU:s lagar. Problemet med implementeringen är, att det inte finns någon 

direkt lagstiftning om hur den ska ske eller hur den nationella administrationen ska 

anpassas för att kunna utföra implementeringen på ett bra sätt. Metoderna som EU har för 

att kontrollera implementeringen av reglerna är användbara men inte tillräckliga. Redan 

                                                 
105 Europeiska Folkpartiet i Europaparlamentet 2009-12-20:  
http://www.eppgroup.eu/Press/showPR.asp?PRControlDocTypeID=1&PRControlID=8669&PRContentID
=15018&PRContentLg=en 
106 Smith, 2003:108-109 
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det, att det finns så många olika metoder talar för att de enskilda metoderna inte räcker 

och att varje metod har sina brister.107 

 

6.1 Bekämpning av diskriminering i EU 

Baserad på de olika fördrag och direktiver som EU har infört, som har beskrivits i kapitel 

3.4, har flera program mot diskriminering och för skydd av minoriteter upprättats inom 

Europa. År 2004 publicerade Europeiska Kommissionen en grönbok om jämlikhet och 

icke-diskriminering i ett utvidgat EU, som bl.a. beskriver EU:s handlingsprogram mot 

diskriminering. Handlingsprogrammet syftar till att säkerställa alla människors 

grundläggande rättigheter och fungerar som en komplettering till lagstiftningen om 

diskriminering. Den består av tre delar, som handlar om att öka förståelsen när det gäller 

diskriminering, utveckla förmågan att förebygga och ta itu med diskriminering effektivt 

samt främja och sprida de värderingar och den praxis som ligger till grund för kampen 

mot diskriminering även genom medvetandehöjande åtgärder.108 

   Grönboken följdes av en ramstrategi för icke-diskriminering och lika möjligheter för 

alla, där speciellt det rättsliga skyddet mot diskriminering poängteras samt 

kompletterande åtgärder såsom informationsspridning, upplysning och tillgång till rättslig 

prövning. Speciell vikt las på minoriteternas situation.109  Direktiv 2000/43/EG kräver att 

ett rättsligt ramverk skulle införlivas i varje medlemsstat senast under året 2007, som 

förbjuder diskriminering bl.a. på grund av etnisk bakgrund.110 

   Ramstrategin var grundstenen till ytterligare ett handlingsprogram, ett icke-

diskrimineringspaket, som antogs av Kommissionen år 2008. Här ges ett förslag om ett 

nytt direktiv, som består av gamla lagstiftningar samt ett förbjud om diskriminering 

utanför sysselsättningsområdet. Direktivet ska även garantera bättre rättslig skydd och att 

en expertgrupp ska införlivas, som skall undersöka hur icke-diskrimineringsregel 

                                                 
107 Nicolaides, 2003:47-52 
108 Europeiska Kommissionen: Grönbok om Jämlikhet och icke-diskriminering i ett utvidgat EU 2004:12 
109 Ramstrategi för icke-diskriminering: 
http://europa.eu/legislation_summaries/human_rights/fundamental_rights_within_european_union/c10313_
sv.htm 
110 EU:s åtgärder mot diskriminering: Aktivitetsrapport 2007-2008:18 
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fungerar på nationell nivå.111 Expertgruppen inrättades i juli 2008. En annan expertgrupp, 

som inrättades redan år 2006, koncentrerar sig bara på etniska minoriteter och deras 

sociala införlivande i samhällena.112 

   Utöver dessa program görs t.ex. årliga rapporter om EU:s aktiviteter mot 

diskriminering, och förhållandet mellan EU och samtliga medlemsländer inom området. 

Rapporterna poängterar samarbetets viktighet när det gäller diskriminering, och därför 

anordnas talrika konferenser och seminarier om ämnet. År 2007-2008 arrangerades även 

de två första toppmötena för att motverka diskriminering.113 Ett toppmöte bara om 

romernas situation organiserades 2008, och målet var att hitta vägar för att förbättra deras 

situation i hela Europa. Ett nästa möte om samma ämne har redan planerats för 2010.114 

 

6.2 Åtgärder i Slovakien: villkorlighet och dess inverkan på staten 

Grundläggande kraven för ett EU-medlemskap, såsom mänskliga rättigheter, liberal 

demokrati och rättsstatsprincipen ska uppfyllas innan en stat kan påbörja 

meldemsskapsdiskussioner. För att staterna ska uppfylla de basala kraven utövar EU 

något som heter politisk villkorlighet, vilket betyder att EU sätter krav på staterna som 

ska uppfyllas, annars blir man utesluten från medlemskapet. Villkorlighet har utövats 

mest på de östeuropeiska staterna i och med att som forna kommunistiska stater har de 

haft mer problem med att uppfylla kraven.115 Kraven är icke- diskutabla och 

medlemskapet samt ekonomisk hjälp är beroende av om kraven uppfylls.116 

   EU har även ingripit i stater som söker medlemskap och som inte visar att kriterierna 

uppfylls tillräckligt effektivt. Ett exempel på detta är Slovakien under Mečiars 

regeringstid, där villkorlighet inte hade någon varande påverkan och EU var tvungen att 

ge flera varningar till staten. EU uppmanade Slovakien även att förbättra de demokratiska 

konditionerna i staten, annars skulle staten inte kunna bli medlem. Regeringen fortsatt 

dock att gå sin egen väg, och även om Slovakien skrev under t.ex. ett avtal med Ungern 
                                                 
111 Icke-diskrimineringspaket: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=649&langId=sv 
112 EU:s åtgärder mot diskriminering: Aktivitetsrapport 2007-2008:14 
113 Ibid., 2007-2008:12 
114 Ibid., 2007-2008:15-16 
115 Schimmelfennig & Sedelmeier, 2005a:29 
116 Ibid., 2005a:31 
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som var baserad på Europarådets regler om minoriteternas rättigheter, blev dessa regler 

inte uppfyllda på rätt sätt, utan mötte motstånd från koalitionspartiet SNS och förklarades 

verkningslös. Detta resulterade i att Slovakien blev utesluten av första utvidgningsrundan 

i 1997.117  

   Situationen ändrades anmärkningsvärt när Dzurinda blev premiärminister. Han reste till 

Bryssel två dagar efter valen för att diskutera nya lagar för skydd av minoriteter, och 

regeringen sa även att de skulle göra ”vad som helst” för att EU skulle låta staten vara 

med i medlemskapsdiskussioner redan 1999.118 På grund av att Slovakien först blev 

exkluderad av medlemskapsförhandlingarna eftersom det politiska kriteriet inte 

uppfylldes, blev minoritetsfrågor väldigt viktiga när staten ansökte om EU-

medlemskap.119 

   Åtgärder som skulle vidtagas, enligt Kommissionens årliga rapporter, var t.ex. 

romernas segregation och utbildning samt lagen om minoritetsspråk. Dessa punkter kom 

upp i flera årsrapporter, och de flesta anmärkningar som Slovakien fick i dessa rapporter 

handlade om minoriteters rättigheter och hur dessa inte uppmärksammades tillräckligt. 

Även om lagstiftningen, som behövdes för dessa områden, hade inrättats, kunde 

årsrapporterna fortfarande märka bara långsamma förbättringar. Detta visar att även om 

Slovakien uppfyllde Köpenhamnskriterierna i lagstiftningen, gjordes bara långsamma 

steg i praktiken.120 

   Om EU:s inverkan på Slovakiens regelverk och minoritetsskydd går det att konstatera, 

att EU har lyckats med att få Slovakien skriva under flera internationella avtal om skydd 

för minoriteter och mänskliga rättigheter och därmed har villkorligheten fungerat i alla 

fall på pappret. Lagarna i EU-lagstiftningen ingår automatiskt även i den nationella 

lagstiftningen, vilket betyder att EU fortsätter att påverka Slovakiens lagar. Makten är 

inte lika stor som innan medlemskapet, när EU fortfarande kunde förneka den och 

därmed satt Slovakien under större press. 

                                                 
117 Smith, 2003:123 
118 Schimmelfennig & Sedelmeier, 2005a:39 
119 Topidi, 2003:4 
120 Topidi, 2003:9 
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   EU:s makt är ibland starkare när den inte syns, dvs. att nationella aktörer har en viktig 

roll i att upprätta lagar och forma attityder. Därför har flera blivit skeptiska till 

demokratin i Slovakien efter valresultatet 2006, där nationalistiska partier steg in i 

regeringen igen, och har trotsat EU:s regleringar med motstridiga lagar.121 

 

 

7. Sammanfattande analys och slutsatser 
Enligt socialisationsteorin och den politiska socialisationen räcker det inte, att någon har 

viljan att lära andra eller föra över sina värderingar. Den som skall ta emot lärdomarna 

måste själv söka sig till den lärande aktören och ha viljan att genom samarbete överföra 

värderingarna. Inom EU har detta skett i form av överföringen av EU:s regler och normer 

på medlemsstaterna, och eftersom det först och främst är nationella politiker som formar 

medborgarnas attityder till EU, måste EU kunna nå ledarskapet i en stat för att värdena 

överförs på en fungerande sätt. 

   Minoriteternas situation i Slovakien innan och efter medlemskapet i EU följer ett 

tydligt mönster, där både EU:s och den nationella politikens påverkan spelar en stor roll 

för medborgarnas attityder och statens grad av nationalism/europeanism. Under Mečiars 

regeringstid präglade nationalismen hela samhället och staten hade inte viljan att tillhöra 

internationella gemenskaper och ännu mindre att skriva under internationella avtal. EU:s 

värderingar om mänskliga rättigheter och skydd för minoriteter spelade ingen roll för 

Slovakien, utan den högerextrema regeringen satt i kraft regler emot minoriteterna 

istället. EU:s villkorlighet hade ingen påverkan i Slovakien. Villkorlighetens påverkan 

växte dock när det blev tid för regeringsbyte: att EU hade gett flera varningar till 

Slovakien och uteslutit staten från medlemskapsförhandligarna 1997 på grund av brist i 

mänskliga rättigheter gav upphov till en ryckning i statens utrikespolitik. Den nya 

regeringen gjorde flera förbättringar i statens förhållande till EU. Alla fördrag, som är 

krav för inträdet i EU, skrevs under och enligt Kommissionens rapporter gjordes även 

stora framsteg. Villkorligheten hade alltså påverkan i alla fall när det gäller avtal och 

                                                 
121 Rechel, 2009:198-203 
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underskrifter, men situationen idag talar för att mentaliteten bland slovakerna inte är lika 

lätt förändrat.  

   Även om europeanismen växte i slutet av Mečiars regeringstid och den största delen av 

slovakerna var positiva till EU-medlemskapet, visar den nuvarande regeringen och nya 

anti-ungerska samt pro-slovakiska lagar, att staten inte alls är där än demokratiskt, där 

den enligt EU:s medlemskapskriterier borde vara. När Slovakien blev medlem hade 

staten visserligen skrivt under de behövda avtal, men som EU:s årsrapporter visar, fanns 

det fortfarande områden kvar där förbättringar skulle göras, speciellt i romernas situation. 

Ändå fick Slovakien medlemskapet, vilket nu visar sig att ha skett utan att kriterierna helt 

och hållet uppfylls. 

   Det kan inte sägas, att EU inte har spelat någon roll i minoriteters situation i Slovakien 

alls. Att Slovakien skrev under flera avtal och fördrag var redan ett framsteg i sig och ett 

tecken på att viljan finns. I och med att nationalistiska och anti-ungerska attityder har 

varit ett präglande inslag i Slovakiens samhälle efter staten blev självständig 1993, har 

EU:s villkorlighet definitivt satt spår på statens lagstiftning med lagar som ger minoriteter 

de grundläggande rättigheterna. EU kan inte plocka bort nationalismen från Slovakien, 

men det har visat sig att varningar och speciellt utelslutningen från gemenskapet har haft 

påverkan, och därför borde EU sätta lite mer press på medlemsstaterna som inte följer 

reglerna efter inträdet. Den nuvarande regeringen har visat tendenser av likadant 

ledarskap som Mečiars regering, speciellt med den nya språklagen, och detta borde sätta 

varningsklockorna igång.  

   Köpenhamnskriterierna och andra avtal mellan EU och medlemstaterna bidrar till att 

det finns ett regelverk som uppdateras år för år och som därmed blir alltmer detaljerad 

och ännu effektivare. Speciellt i frågan om mänskliga rättigheter och minoritetsskydd 

görs ansträngningar för att lagarna skall omfatta ännu mer skydd. Ändå räcker det inte 

helt och hållet med att bara påverka staternas lagstiftning, utan EU måste hitta effektivare 

vägar för att påverka samhället. EU kan sätta regler och krav, men i slutändan är det 

nationella politiker som sätter tonen i attityderna och politiken. Om regeringen i 

Slovakien fortsätter att vara nationalistisk, kommer det vara en svår uppgift för EU att 

förändra attityderna.  
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   EU har spelat en ganska viktig roll i förändringarna som har skett i Slovakien, och i den 

nuvarande situationen borde EU:s maktposition framhävas ännu mer för att nå målen som 

har satts för minoriteters situation. Villkorligheten borde inte sluta när en stat blir 

medlem, utan fortsätta hela tiden och speciellt när en stat bryter mot gemensamma regler. 

Om inte EU hade satt press på Slovakien, hade nog inte så många förändringar gjorts. 

Detta visar, att EU har spelat roll, men även att viljan för förändringar inte har funnits 

fullständigt. Därför är villkorlighetens varande inslag viktig. 

   Minoriteternas situation i Slovakien har förändrats fram och tillbaka sedan staten fick 

sin självständighet, och på grund av EU:s villkorlighet har avtal emot diskriminering 

skrivits under och infölivats i statens lagstiftning. I detta avseende har EU:s roll i 

situationen varit mycket positiv, men avtal räcker inte för att garantera skydd för 

minoriteter. Slovakien har, trots alla underskrivna avtal, inte kunnat garantera skydd för 

minoriteter i praktiken. Därför måste EU fortsätta spela roll för att göra en varande 

positiv förändring för minoriteterna både i lag och i attityderna.   
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