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PERSBERICHT 22-05-2019  

COMMERCIE CENSUREERT CAMPAGNE EUROPEAN LANGUAGE RIGHTS  

Onze campagne “European Integration is a Lie” had als doel om Europese burgers te 

informeren over fundamentele tekortkomingen van de Europese Unie, door te wijzen op 

het feit dat die vrijheid die wij vieren op Bevrijdingsdag helaas niet vanzelfsprekend is voor 

autonome taalminderheden in de Europese Unie.  

De stichting zet zich voor hun taalrechten in en heeft daarom eerder een 

stemtegen.eu campagne inzake het associatieverdrag met de Oekraïne gevoerd. Op onze 

campagneposter staat naast de officiële statistieken van de drie grootste autonome 

etnische minderheden in Roemenie de boodschap, dat staten die hun eigen autonome 

bevolking etnisch zuiveren de geloofwaardigheid van de Europese Unie geweld aan doen.  

De stichting maakt dankbaar gebruik van de ruimte die de gemeente Amsterdam en 

Amstelveen aanbieden om het grondwettelijke recht op een vrije meningsuiting uit te 

mogen uitoefenen. Helaas hebben we moeten vaststellen, dat we worden gecensureerd in 

het uitoefenen van dit grondwettelijk recht.  

Onze posters worden - soms binnen enkele uren - afgescheurd en overgeplakt met 

reclame posters. Terwijl op deze plakzuilen waarop onze posters waren geplaatst duidelijk 

staat, dat de ruimte op Plakzuilen alleen mag worden gebruikt voor niet commerciële 

boodschappen.  

Het is een buitengewoon laffe daad tegen de vrijheid om de ruimte die er is voor de 

vrijheid van meningsuiting te beperken en de vrijheid van andere mensen weg te nemen 

puur vanwege geldelijk gewin. De Stichting heeft daarom aangifte gedaan van vernieling. 
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Campagne European Integration is a Lie : Zo zag onze campagne eruit op plakzuilen van de 
gemeente Amsterdam en Amstelveen. De posters met daarop de mening werden al heel 
snel weggescheurd en direct overgeplakt. Pas na onderzoek werd duidelijk waarom, omdat 
onze campagne samenliep met een illegale commerciële campagne voor verkoop van 
produkten in de Bijenkorf in Amsterdam voor rekening van de Firma Bijenkorf.  
 

 
 
Deze campagne poster kan van de volgende plek worden gedownloaded :  http://language-rights.eu/LIE/ROMANIATHEPEOPLESPRISON.jpg  
  

http://language-rights.eu/LIE/ROMANIATHEPEOPLESPRISON.jpg
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Censuur door de illegale Campagne voor verkoop in de Bijenkorf.   Op de reclame poster 
van de Pop-up store in de Bijenkorf wordt vermelding gemaakt van de locatie en de naam 
van de winkel (De Bijenkorf Dam 1 1012 JS Amsterdam) en de periode van exclusieve 
verkoop in de Bijenkorf. (23.04.2019 tot 12.05.2019) Onze meningsuiting, die als speerpunt 
de week voor en na Bevrijdingsdag had liep dus in nagenoeg dezelfde periode als deze 
commerciële  campagne voor verkoop in de  Bijenkorf en werd daarom vaak weggescheurd 
en overgeplakt door onderstaande reclame posters. 
  

 
 
Foto´s Kunnen worden gedownloaded van :   http://language-rights.eu/LIE/DSC_2442.JPG 

 

http://language-rights.eu/LIE/DSC_2442.JPG
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Overplakken van onze campagne door de Winkel in de Winkel van de Bijenkorf  
Pas na herhaaldelijk aandringen kregen we van de Bijenkorf een kort antwoord waaruit 
blijkt dat de Bijenkorf geen verantwoordelijkheid neemt en bovendien stelt ze dat ze niet op 
de hoogte was, van de campagne waarin de verkoop van producten in haar winkel op de 
Dam wordt geadverteerd.  
 

 
 
Zie  : http://language-rights.eu/LIE/DSC_2490.JPG   Voor censuur :   http://language-rights.eu/LIE/DSC_2471.JPG      
Hier staat een Brief die aan de Bijenkorf is gestuurd.  http://language-rights.eu/LIE/BRIEF_COLAUTO_GIOVANNO_BATTISTA_05052019.pdf 
 Het antwoord van de Bijenkorf staat hier.   http://language-rights.eu/LIE/STANDPUNT_BIJENKORF15052019.pdf 

 
 

  

http://language-rights.eu/LIE/DSC_2490.JPG
http://language-rights.eu/LIE/DSC_2471.JPG
http://language-rights.eu/LIE/BRIEF_COLAUTO_GIOVANNO_BATTISTA_05052019.pdf
http://language-rights.eu/LIE/STANDPUNT_BIJENKORF15052019.pdf
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Censuur door Duitse Spijkerbroeken Fabrikant Ook een Duitse kledingfabrikant, 
closed.com die online kleding wil verkopen in Nederland had een intensieve reclame  
campagne rondom deze periode, zo werden sommige van deze posters al binnen enkele 
uren overgeplakt, we hebben e-mails in het Duitse en Engels geschreven en deze firma 
opgebeld echter elke vorm van een reactie blijft achter.  
 

 
Foto´s kunnen worden gedownloaded van : http://language-rights.eu/LIE/DSC_2588.JPG  

Voor censuur :  

 

  

http://language-rights.eu/LIE/DSC_2588.JPG
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Schoenmaker hou je bij je leest, blijf af van onze ruimte voor vrijheid. Ook een 
schoenenfabrikant die een winkel in de Kalverstraat heeft voert campagne voor de verkoop 
van haar producten, en censureert onze mening betreffende het functioneren van de 
Europese Unie door over onze posters een reclame voor sportschoenen te plakken, ondanks 
herhaaldelijk contact is er geen reactie gekomen.  
 

 
Online http://language-rights.eu/LIE/DSC_2450.JPG   

 

  

http://language-rights.eu/LIE/DSC_2450.JPG
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Commercie Censureert Onbetaalbare Vrijheid. Op deze foto staat een gratis en betaalde 
advertentieruimte naast elkaar.  De parfumfabrikant CHANEL  houdt zich keurig aan de wet 
en gebruikt een commerciële advertentieruimte. ( Deze kost al gauw honderden euro’s per 
week ) Op een de plakzuil mag een alleen een niet-commerciële advertentie van een gelijk 
formaat op nagenoeg dezelfde locatie gratis worden geplaatst.  
 

 
http://language-rights.eu/LIE/DSC_2606.JPG   Voor censuur door de Commercie zag deze zuil er zo uit : http://language-rights.eu/LIE/DSC_2460.JPG   

 

  

http://language-rights.eu/LIE/DSC_2606.JPG
http://language-rights.eu/LIE/DSC_2460.JPG
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Vernieling is Strafrechtelijk Laakbaar Handelen  Bovenop alle plakzuilen en op de website 
van de gemeente staat, dat de plakzuilen alleen voor niet-commerciële boodschappen 
mogen worden gebruikt. Dit betekent dat het wegscheuren en of het overpakken van onze 
mening ( artikel 7 Grondwet ) door posters met een commerciële boodschap wederrechtelijk 
( Artikel 350 Wv. Sr. ) is.  
 
Overigens was er een commerciële aanbieder, die nadat we hem informeerden over het 
vernielen van onze posters, zo correct om ons zijn excuses aan te bieden en een geste deed. 
 

 
 
 


