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Edelachtbare heer / vrouw ,

Amsterdam 5-5-2018

Betreft : Vervolging Ethische Friezen.

Uit de media heb ik vernomen, dat u etnische friezen gaat vervolgen vanwege hun
deelname aan de slag om Dokkum. Zie het persbericht van 19 april.
https://nos.nl/artikel/2228069-demonstranten-sint-blokkade-a7-bij-joure-voor-derechter.html
Etnische Friezen hebben

het recht om hun eigen cultuur, zoals het Friese

sinterklaasfeest te beleven. De etnische identiteit van de Friese minderheid geniet mede
bescherming door het verdrag van Straatsburg, dat haar beschermd tegen nationalistische
aanvallen, die zijn gericht tegen het vreedzaam beleven van haar eigen taal en cultuur, dit
verdrag waarborgt het vrije gebruik van de Friese taal.
De Friese taal is twadde rykstaal. Het verdrag van Straatsburg, het Europees charta
van regionale talen, de wet gebruik Friese taal bestaat uit bepalingen, die het gebruik van
de Friese taal in het openbaar bestuur en rechtspraak waarborgen. Artikel 1 van het
verdrag van Rome uit 2000 verbiedt discriminatie op grond van taal. Artikel 1 van de
Nederlandse grondwet verbiedt discriminatie.
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Dit betekent dus dat -naar mijn mening- alle proces stukken in het strafproces
(dagvaardingen, persberichten, proces-verbalen, communicatie ter zitting, pers
communicatie, horen van verdachten, uitspraak, vonnis etc. ) ook in de Friese taal dient te
worden opgesteld.
Ik vertrouw erop, dat u deze etnische friezen een eerlijk proces krijgen doordat dat
hun taalrechten worden nageleefd. Indien u vragen en of opmerkingen hebt dan hoor ik
graag van u. Ik verzoek u vriendelijk om ontvangst van deze brief in het Fries te bevestigen.
Hoogachtend,

Drs. G. Landman

Voorzitter Stichting European Language Rights.
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