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Mange fulgte begravelsen af en far og søn i Tatarszentgyoergy - 55 km sydvest for Budapest - i
2009. Drabet på de to var en del af racistisk motiverede angreb, og i går blev fire ungarnske
mænd dømt for en række drab. (Foto: Tamas Kovacs, dpa)

- Annonce / Anzeige - I Ungarn skyder de romaer
Mindretal

Hårde straffe til fire mænd, der i en serie anslag dræbte seks romaer
i Ungarn. Ungarsk by kritiseres også for at have lukket for vandet til
romaer i sommervarmen.
Jens Nygaard ( jn@fla.de)
ons, 07. aug 2013, 08:00

BUDAPEST. Det er ikke et tilfælde, at Föderalistischer Union
Europäischer Volksgruppen (FUEV) med hovedkvarter i
Flensborg netop har valgt Ungarn som det land, hvor man vil
prøve at føre en række projekter for romaer ud i livet: Der er
mellem 600.000 og 800.000 romaer i det østeuropæiske land -
helt op mod ti procent af befolkningen - og det er en meget
undertrykt gruppe.

Der er kun en procent af dem, der kommer på universitetet,
halvdelen af børnene bliver aldrig færdige med folkeskolen, og
langt de fleste lever i fattige byer i landets sydlige og østlige
del. Her hører også korporlige angreb mod dem og drab til
dagens orden.

Tirsdag blev fire ungarske mænd fundet skyldige i drabet på
roma-familier, heriblandt et fem-årigt barn i en bølge af
racistisk motiverede angreb mellem 2008 og 2009.

Drabene chokerede landet og førte til massiv kritik af politiets
beskyttelse af minoriteten.

Nøje planlagt
Retten idømte livstid til Arpad Kiss, Istvan Kiss og Zsolt Peto
uden mulighed for prøveløsladelse, mens en fjerde anklaget,
Istvan Csontes, fik en straf på 13 års fængsel, ligeledes uden
mulighed for prøveløsladelse.

Seks romaer blev dræbt og adskillige såret ved angrebene,
som skabte frygt blandt romaerne i landet.

De ni angreb var nøje planlagt og blev udført over en 14
måneder lang periode i hele landet, og det efterlod landets
romaer vildt opskræmte, mens gerningsmændene forblev på fri
fod.

Gerningsmændene angreb forskellige landsbyer med

Mest tørt og først mest skyet, men i
løbet af dagen lidt eller nogen sol flere
steder. Temp. op omkring 20 grader,
og svag til jæv... Mere

Tryk på "play"-knappen for at høre
udsendelse fra d. 02.09.2013.
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håndgranater, skydevåben og benzinbomber.
Et af de mest grusomme angreb fandt sted, da en romafar

og hans fem-årige søn blev skudt ned og dræbt, da de
flygtede fra deres bolig, der var blevet stukket i brand. Ved en
anden episode blev en kvinde dræbt, mens hun sov.

Ungarnsk garde
De fire mænd var udsprunget af den paramilitære såkaldte
Ungarske Garde, der nu er forbudt. Det var et korps, der i
mangt og meget mindede om SA i Nazi-Tyskland, og det
bemærkelsesværdige er, at det var landets tredjestørste parti,
Jobbik, der grundlagde garden. I flere tilfælde lavede garden
marcher i uniform gennem bydele, som var beboet af romaer.

Ungarn har også fået negativ omtale i medierne på grund af
et andet overgreb på romaer. I byen Ozd, der ligger i landets
nordlige del og regeres af lokale medlemmer af premierminister
Orbans højre-nationale parti Fidesz, har borgmesteren besluttet
at lukke for vandet til en bydel, der helt overvejende er beboet
af romaer.

Tilskud fra EU
De udgør omkring en tredjedel af byens 36.000 indbyggere, og
der blev lukket for vandet lige midt i den igangværende
hedebølge med op til 37 graders varme.

Det skønnes, at omkring 800 boliger med cirka 1800 romaer
ikke har indlagt vand, så de tapper det fra haner ude på
gaden.

- Men romaerne bruger alt for meget vand. De fylder
swimmingpools med det og vasker deres biler, og de betaler
ikke for vandet, sagde

byens borgmester, Pal Fürjes, inden han lukkede for vandet.
Angiveligt skulle vandet fra 88 haner koste kommunen

omkring 50.000 euro om året.
Beslutningen kritiseres blandt andet, fordi Ozd har fået fem

millioner euro i støtte fra Schweiz. Pengene skulle netop gå til
at udbygge vandforsyningen til romaerne.
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