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Geachte leden van de EP-Commissie Burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken                                                                                                      

Amstelveen 15-4-2018  

Betreft : Voorstel van mevrouw Judith Sargentini om Artikel 7 strafprocedure te voeren tegen Hongarije    

Met buitengewoon veel aandacht heb ik naar de youtube oproep van   Judith Sargentini  gekeken waarin ze 

zegt dat “We ons in Europa allemaal aan dezelfde waarden voor democratie en rechtspraak houden. Want zo 

kunnen we elkaar vertrouwen. “Ze zegt letterlijk :  (https://www.youtube.com/watch?v=NxffXgaZ8TA) :  “Als landen 

toetreden tot de Europese Unie, dan verbinden ze zich aan de gedeelde Europese waarden van respect voor 

menselijke waardigheid, vrijheid, democratie, gelijkheid, de rechtstaat en mensenrechten inclusief  die van 

minderheden.”   Ik ben het helemaal met haar uitspraak eens.  

Ik herinner me nog, dat mevrouw Sargentini  voor mijn uitzending in de vlinderrevolutie van 25-7-2010 

(https://www.youtube.com/watch?v=Os9nmB_uI-c ) een korte toelichting gaf inzake Slowakije, dat al kort na haar 

toetreding tot de Europese Unie in 2004 , zich buitengewoon lichtvaardig jegens de  rechtstaat opstelde , door het 

herinvoeren van het principe van collectieve schuld in de Europese Unie in 2007, en door twee jaar later  een   

taalwet uit te vaardigen, die  het gebruik van andere talen dan het Slowaaks in het openbaar verbood. Beide wetten 

waren tegen de Hongaarse minderheid gericht en een flagrante schending van die gedeelde Europese waarden  

Zoals u zich wellicht herinnert stond Brussel  erbij en keer erna.  

De  taalrechten van autonome minderheden,  waren na het etnische echec van Joegoslavië juist de 

voorwaarde voor Europese integratie van de voormalige Sovjetsatellietstaten. De door de nieuwe lidstaten 

geratificeerde verdragen waarborgen juist het volledig vrije gebruik van de minderheidstalen en beschermen tegen 

nationalisme en discriminatie. Nederland heeft deze verdragen voor haar eigen nationale minderheid de Friezen 

geratificeerd.  

Sinds het toetreden van Roemenie tot de Europese Unie in 2007,  worden de taalrechten van etnische 

Hongaren systematisch en structureel ontkend. Hongaarstalige Roemenen zijn tot op de dag van vandaag 

tweederangsburgers in het land waar de graven van hun voorouders liggen. Zij zijn totaal ondervertegenwoordigd bij 

de magistratuur, de politie en de ambtelijke diensten. Hoewel ze op papier veel rechten hebben, wordt de naleving 

van de toetredingsvoorwaarden niet door de Europese Unie afgedwongen. 

De Stichting European Language Rights heeft daarom in haar in 2016 verschenen  Rapport Verraad aan het 

recht, uitvoerig gedocumenteerd hoe Roemenie  Europese verdragen, zoals het in 1995 in Straatsburg tot stand 

gekomen Kaderverdrag betreffende  de bescherming van nationale minderheden, het Verdrag van Timisoara uit 

1996 en het  Europees charta voor regionale talen uit 1992 , maar ook het verdrag betreffende de werking van de 

https://www.europa-nu.nl/id/vh7ykb8bjvyr/ep_commissie_burgerlijke_vrijheden
https://www.nd.nl/nieuws/buitenland/harde-aanpak-hongarije-dreigt.2988671.lynkx
https://www.youtube.com/watch?v=NxffXgaZ8TA
https://www.youtube.com/watch?v=Os9nmB_uI-c
http://www.hungarian-human-rights.eu/PETITION.pdf
http://taalwet-in-slowakije.hungarian-human-rights.eu/
http://language-rights.eu/G.LANDMAN_TAALRECHTEN_IN_FRIESLAND.pdf
http://language-rights.eu/G.LANDMAN_TAALRECHTEN_IN_FRIESLAND.pdf
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Europese Unie aan haar laars lapt.   In dit rapport ( online http://language-rights.eu/VERRAAD_AAN_HET_RECHT.pdf 

)  hebben we onze zorgen geuit over de rechtsstatelijkheid in Roemenie ( onafhankelijkheid van rechters, geen 

behoorlijke rechtsgang, banden politie met de voormalige securitate, etc. ) Sommige rechtszaken lopen nog. 

Uiteraard komt ook alles te zijner tijd op onze webpagina. www.language-rights.eu ; www.politialocala.eu en 

www.tordaszentlaszlo.eu.  

In ieder geval kan ik u verzekeren dat er fundamentele problemen zijn met de rechtsstatelijkheid in 

Roemenie. Als Europees burger kan ik er niet op vertrouwen dat de Roemeense regering zich aan haar Europese 

afspraken houdt, dit wordt nota bene door de Europese Commissie 

http://politialocala.eu/NL_BRUSSEL_KLACHT_GLANDMAN_5126979.pdf  bevestigd. Het was Nederland, dat de 

toegang van Roemenie tot de Schengenzone blokkeerde. Vanwege een gebrek aan rechtsstatelijkheid. Sinds 2011 is 

er op grond van de halfjaarlijkse MCV rapporten geen aanleiding geweest om de blokkering van Roemenie te 

herzien.  

 Omdat   Oekraïne net als  buurland Roemenie staatkundig een meertalige staat is, waarin een grote ( 

Russische ) taalminderheid leeft,  heeft de stichting naar aanleiding van haar rapport een www.stemtegen.eu   

campagne gevoerd tegen het associatieverdrag van Oekraïne met de Europese Unie.  Op 6 april 2016 stemde de 

Nederlandse bevolking tegen dit associatieverdrag. Helaas negeerde de regering onze stemtegen.eu campagne 

volledig en werd het verdrag toch zonder wijzigingen geratificeerd. De manier waarop de Nederlandse regering en 

premier Rutte met dit referendum omging is buitengewoon ontsierend voor de Nederlandse democratie.  

 Toch  heeft  Oekraïne Op 5 september 2017, vier dagen  na het in werking treden van dit associatieverdrag 

een taalwet aangenomen, die het hoger en middelbaar onderwijs in de nationale minderheidstalen, zoals het 

Russisch, Hongaars, Roemeens en  Pools onmogelijk maakt. Hiermee heeft Oekraïne weer laten zien, dat ze niets 

heeft met belangrijke Europese vrijheden, zoals de vrijheid van etnische Russen om hun eigen taal te gebruiken.   

 Ik verzoek u daarom met klem -in het belang van de geloofwaardigheid van de Europese Unie  -om uw 

onderzoek naar de rechtstaat niet alleen tot Hongarije te beperken, maar ook tot Roemenie en alle andere EU 

staten uit te breiden. Tevens verzoek ik u vriendelijk om kennis te nemen van het rapport Verraad aan het recht te 

lezen.  

 Het spreekt voor dat ik u graag het een en ander persoonlijk en of telefonisch toelicht. Ik antwoord graag op 

uw vragen. Kunt u ontvangst van deze brief bevestigen ? 

Hoogachtend. Drs. G. Landman    

http://language-rights.eu/VERRAAD_AAN_HET_RECHT.pdf
http://www.language-rights.eu/
http://www.politialocala.eu/
http://www.tordaszentlaszlo.eu/
http://politialocala.eu/NL_BRUSSEL_KLACHT_GLANDMAN_5126979.pdf
http://www.stemtegen.eu/
http://language-rights.eu/ND_OEKRAINE_HEEFT_NIETS_MET_EUROPESE_WAARDEN_05102017.pdf
http://language-rights.eu/ND_OEKRAINE_HEEFT_NIETS_MET_EUROPESE_WAARDEN_05102017.pdf

