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Betreft: veroordelen van noodmaatregelen Hongarije  

In de strijd tegen het coronavirus worden door heel Europa maatregelen getroffen die 
ook de persoonlijke vrijheden inperken – van het recht op samenkomst tot het recht 
om je vrij te bewegen in de publieke ruimte. Om verspreiding van het coronavirus en 
besmetting van kwetsbaren zoveel mogelijk te voorkomen, zijn wij als samenlevingen 
bereid bepaalde vrijheden tijdelijk op te geven.  

Maar het coronavirus wordt door sommigen politici ook aangegrepen om verdere 
maatregelen door te voeren. Maatregelen die niet gerechtvaardigd kunnen worden 
als een bescherming tegen het virus, maar een feitelijke machtsovername zijn. Dit is 
het geval in Hongarije, waar een verandering van de noodwet de regering meer 
macht geeft.  

Hongarije heeft de noodtoestand uitgeroepen vanwege de coronacrisis. In de op 30 
maart ingestemde nieuwe noodwet geeft premier Orbán de mogelijkheid om voor 
onbepaalde tijd zonder tussenkomst van het parlement te regeren. De noodtoestand 
in het land is met onbepaalde tijd verlengd en de verkiezingen zijn opgeschort. Het 
parlement heeft nauwelijks nog macht.  

Bovendien zijn er twee nieuwe wetten toegevoegd aan het Wetboek van Strafrecht, 
namelijk celstraf voor het hinderen van de response tegen het coronavirus, en 1 tot 5 
jaar celstraf voor het verspreiden van valse informatie. Vooral de vaagheid van de 
laatste twee nieuwe wetten is hier van belang. De vage omschrijving maakt het de 
regering mogelijk de wet breed te interpreteren en toe te passen.  

De situatie in Hongarije is niet uniek. In heel Europa worden grondrechten ontnomen 
zonder einddatum te communiceren. Maar in Hongarije worden niet alleen het recht 
op beweging en het recht op samenkomst ontnomen, maar ook het recht op vrijheid 
van meningsuiting en het stemrecht. Dat zou in geen enkel land mogen gebeuren, 
maar zeker niet in een land binnen de Europese Unie. Wij, het Humanistisch 
Verbond, roepen daarom de Nederlandse Europarlementariërs op om deze nieuwe 
noodwet in Hongarije sterk te veroordelen en voor afschaffing van de nieuwe 
noodwet te pleiten. Ook in tijden van crisis moeten deze rechten worden beschermd. 
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