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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0031/2012 af Alojz Kovačič, slovensk statsborger, om det 
slovenske politis forfølgelse af beboerne i Štrigova i perioden 1946-47 og 
situationen for det slovenske mindretal i Kroatien

1. Sammendrag

Andrageren lægger hovedvægten på forfølgelsen af beboerne i Štrigovaregionen i tiden efter 
Anden Verdenskrig. I øvrigt protesterer han over diskriminationen af det slovenske mindretal 
i Kroatien.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 27. april 2012). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (jf. forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 28. september 2012

I henhold til traktaten om Den Europæiske Union og traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde har Kommissionen ingen generelle beføjelser til at gribe ind. Kommissionen 
kan kun gribe ind, hvis spørgsmålet henhører under EU-retten. Hvad angår anvendelsen af 
Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, er bestemmelserne i dette 
charter i henhold til artikel 51, stk. 1, kun rettet til medlemsstaterne, når de gennemfører EU-
retten.
Ud fra de fremsendte oplysninger ser det ikke ud til, at den omtalte sag vedrører 
gennemførelse af EU-retten. Den beskrevne situation, hvor beklagelig den end måtte være, 
vedrører historiske handlinger, som fandt sted forud for Sloveniens (og Kroatiens) tiltrædelse, 
og de har ingen tilknytning til EU-retten. Påstandene om fortsatte krænkelser af rettigheder i 
Slovenien synes ikke begrundet, og der påvises ingen forbindelse til EU-retten. I den aktuelle 
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sag skal den berørte medlemsstat derfor sikre, at dens forpligtelser vedrørende grundlæggende 
rettigheder – hidrørende fra internationale aftaler og dens egen nationale lovgivning –
respekteres.
Med hensyn til Kroatiens tiltrædelse bør det bemærkes, at respekt for og beskyttelse af 
mindretal overvåges under de politiske kriterier og som en del af kapitel 23 om retsvæsenet og 
grundlæggende rettigheder. De retlige rammer indeholder bestemmelser om generel 
beskyttelse af mindretal og betingelserne for dens gennemførelse er på plads i Kroatien. Den 
kroatiske regering har givet udtryk for sin vilje til at sikre mindretallenes rettigheder og 
bekræfter deres plads i det kroatiske samfund. Den kroatiske forfatning indeholder 
bestemmelser om en garanteret repræsentation af mindretal i parlamentet, hvor otte 
medlemmer repræsenterer de forskellige mindretal (herunder det slovenske).
Det bør understreges, at Kroatien som led i tiltrædelsesforhandlingerne har gennemført 
direktiv 2000/43/EF i sin nationale lovgivning, og dette indeholder bestemmelser om 
beskyttelse mod forskelsbehandling på grund af race og etnisk oprindelse. Personer, der føler, 
at deres rettigheder i henhold til dette direktiv er blevet krænket af de kroatiske myndigheder, 
kan fremsætte deres krav i henhold til national kroatisk lovgivning for enten de kompetente 
domstole eller ombudsmandens kontor, som er et uafhængigt ligestillingsorgan med ansvar 
for at behandle sager om forskelsbehandling.

Konklusion
På baggrund af de fremsendte oplysninger kan Kommissionen ikke forfølge denne sag 
yderligere. Andrageren kan indbringe sin sag for de nationale myndigheder, herunder 
domstolene, og hvis han mener, at hans grundlæggende rettigheder er blevet krænket, kan han 
indgive en klage til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol under Europarådet.


