Ordító Holland Kettős Mérce
A holland kormány nem viselkedik visszafogottan a Magyarországgal és
Lengyelországgal szemben megfogalmazott kritikájában. Kritikája azokon az
alapértékeken alapszik, amelyek a nyugati demokráciákat összekötik:
demokrácia, jogállamiság, emberi jogok, kisebbségi jogok és sajtószabadság.
Ezek az alapértékek stratégiai fontosságúak, hiszen garantálják a békét, a
biztonságot és jólétet az Európai Unión belül és azon kívül is.
Ennek a kritikának az őszintesége és hitelessége erősen kétségbe vonható,
hiszen 2016-ban maga a holland vágta sutba ezeket az alapértékeket, amikor is
az Ukrajna-referendum során teljes mértékben figyelmen kívül hagyta a holland
nép akaratát, amely nemmel szavazott.(1)
Mark Rutte miniszterelnök úr elutasította a párbeszéd minden formáját
alapítványunkkal és semmiféle érdeklődést nem mutatott az alapítványunknak a
kampányban képviselt álláspontja és érvei iránt. Az alapítványunk az Elárult
jogok címmel készített egy jelentést, amelyben a nyelvi jogok megsértésével
kapcsolatos romániai (erdélyi) esetek bemutatásával rámutattunk arra, hogy
Hollandia azért nem ratifikálhatja az Európai Unió és Ukrajna közti társulási
szerződést mivelhogy az Európai Unió még a legalapvetőbb emberi jogokat, mint
például nyelvi jogokat, demokráciát, jogállamiság betartását sem tudná elérni
Ukrajnában, ha ezt a saját tagállamában, Romániában nem tudja elérni.
Az elmúlt hónapban Ukrajnában jogerőre emelkedett az új nyelvtörvény,
amely durván korlátozza az ukrajnai magyar, lengyel, román és orosz őshonos
kisebbség szabad anyanyelvhasználatát. Ukrajna így teljesen szembe megy az
európai alapértékkel.

Az alapértékek betartása a gyakorlatban még Hollandiában is hiányos, a
holland Frízország tartományi ljouwerti bíróságon még mindig hiányoznak a
kétnyelvű táblák, a kétnyelvű pecsétek, amely az etnikai egyenrangúságot
szimbolizálják. A holland útlevél tartalmazza a holland királyság nevét, észtül, de
nincs ott a fríz elnevezés, amely Hollandia második államnyelve. Sőt még a Fríz
nyelv használata büntetőügyekben sem mindig biztosított.
A holland kormány számára tehát stratégiai fontosságú lenne kiállni a saját
értékei melletti, hogy a többi államnak ne legyen támadási felülete, ha Hollandia
konstruktív kritikát fogalmaz meg vele szemben. A Hollandia által oly
fennhangon hirdetett elvek pont náluk ne csorbuljanak!
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