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Onze referentie: 2016-00127
Langs deze weg stuur ik u een exemplaar van het rapport Verraad aan het
recht. http://language-rights.eu/VERRAAD_AAN_HET_RECHT.pdf. Zoals ik u al
aangaf ben ik heel teleurgesteld, dat u niet de moeite hebt genomen om kennis te
nemen van onze strijd tegen discriminatie.
Zoals u wellicht weet leven er in de Europese Unie nog steeds autonome
volkeren onder spanning. De Joden en de Duitsers uit Transsylvanië leven niet meer
onder spanning, omdat hun gemeenschap feitelijk vernietigd is, nadat ze door de
dictator Ceausescu voor geld werden verkocht aan Duitsland en Israel.
De enige overbleven bevolkingsgroep de etnische Hongaren leeft onder
spanning en de wonden van het dictatoriale verleden zijn niet geheeld. Hoewel deze
bevolkingsgroep ruim 6 % van de bevolking uitmaakt, maakt zij nog geen 1 % uit van
de ambtenarij. Zij is totaal ondervertegenwoordigd. In Nederland zou dergelijke
racisme en apartheid ondenkbaar zijn. ( Voorbeeld: geen Friezen bij de Politie of in
overheidsdienst )
De Roemeense maatschappij is naar onze begrippen uitermate racistisch en
plaats van etnische spanningen te verminderen worden deze in Roemenië juist
aangewakkerd door corrupte politici. In het licht daarvan vind ik het uitermate
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kwalijk, dat u een Roemeens persoon, die nota bene volgends uw eigen observatie
(ZIE
http://language-rights.eu/POST_IN/Antwoordmevrouwizaaks.pdf
)
de
Nederlandse taal niet machtig is faciliteert in het zich “gekwetst” te voelen.
U had deze persoon kunnen wijzen op het feit, dat Nederland een rechtstaat is
en dat in Nederland een stichting het volste recht heeft om de bevolking te
informeren over het feit, dat Roemenië zich niet houdt aan die afspraken die juist ten
grondslag lagen aan haar lidmaatschap van de Europese Unie.
Verder had u deze persoon kunnen uitleggen, dat onze stichting deze
boodschap al jaren in de vaderlandse pers heeft geventileerd, indien ze het er niet
mee eens is, staat haar vrij om aan het debat deel te nemen. U hebt nagelaten
contact met ons op te nemen of om deze persoon naar onze eerdere publicaties ter
verwijzen.
In plaats daarvan formuleert u een absurde klacht http://languagerights.eu/POST_IN/KLACHT_2016.00565_Brief_European_Language.pdf tegen onze
stichting bij de reclame code commissie. U praat het “zich gekwetst voelen” helemaal
aan. De reclame code commissie heeft onze uiting onderzocht en vastgesteld
http://language-rights.eu/POST_IN/Beslissing_2016.00565.pdf dat onze boodschap
helemaal overeenkomt met de reclame code.
Ik hoop dat u zicht in de toekomst terughoudender opstelt om mensen aan te
praten zich gekwetst te laten voelen, zonder dat er hier maar een aanleiding voor
bestaat en dat u ook meer begrip toont voor onze strijd tegen discriminatie.
Drs G. Landman
Stichting European Language Rights
Drs. G.Landman
Chairman Foundation European Language Rights

EUROPEAN LANGUAGE RIGHTS KvK: 412.11.689 AMSTERDAM. IBAN: NL71 RABO 0307 9283 81 TAX : NL8167.79.284 ADDRESS: POSTBUS
57133 1040 BA AMSTERDAM THE NETHERLANDS. T: +31 87 8724745 E: INFO@LANGUAGE-RIGHTS.EU I: WWW.LANGUAGE-RIGHTS.EU

