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PERSBERICHT 15-12-2016 

OEKRAINE VERKLARING PREMIER RUTTE DOET GEEN RECHT AAN NEE STEM  

De aanvullende bepalingen(1) van premier  Rutte waarmee 27 EU leiders 

hebben ingestemd op 15 december 2016  betreffende het associatieverdrag 

met de Oekraïne, doen geen recht aan de stemtegen.eu campagne van de 

stichting European Language Rights. 

 In  het rapport “Verraad aan het Recht”(2) , dat ten grondslag lag aan deze 

campagne  wijst de stichting -aan de hand van het Roemeense voorbeeld- op de 

geopolitieke gevolgen van het feit, dat de Europese Unie naleving van het 

verdrag van Straatsburg niet kan afdwingen.  

Na het etnisch echec van Joegoslavië werd het verdrag van Straatburg 

voor de bescherming van nationale minderheden juist een toelatingeis voor het 

NATO en  EU lidmaatschap van de voormalige Sovjetsatellietstaten.  

Dit verdrag waarborgt de taalrechten van etnische Russen, Hongaren en 

Roemenen in Oekraïne, etnische Russen in Moldavië en die van etnische 

Hongaren in Roemenië. Taalrechten zijn in deze regio een randvoorwaarde voor 
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Europese Integratie.  De crisis in Oekraïne escaleerde immers juist nadat  

Oekraïne probeerde om de taalwet te herroepen, die de Russische minderheid 

het recht garandeert om haar taal in het openbaar te gebruiken. (3) 

Voormalig president Basescu van Roemenië  heeft zelfs openlijke 

bedreigingen geuit tegen Russischtalige Moldaviërs   door   openlijk  te pleiten 

om Moldavië inclusief de afvallige Russischtalige republiek Transsnistrië te 

annexeren tot een Groot-Roemeens rijk.  (4) 

 Ratificatie van de associatieovereenkomst met (5) Oekraïne is dan ook uit 

den boze, zolang Oekraïne de relatie met haar eigen taalminderheden niet heeft 

genormaliseerd en zolang  de Europese Unie naleving van taalrechten zoals het 

verdrag van Straatsburg  niet kan afdwingen bij haar eigen leden. 

Deze bezwaren zijn altijd zonneklaar gecommuniceerd in de stemtegen.eu 

campagne. Aan deze bezwaren komt premier Rutte geenszins tegemoet.  

Amsterdam 15 December 2016    Stichting  European Language Rights  
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