
Het eerste wat het Oekraïense parlement deed na de Maidanrevolutie, was de rechten van de Russische minderheid inperken.
Europa liet het gebeuren.

Premier Rutte wekt de indruk dat de Oekraïnedeal recht doet aan de argumenten van de nee-stem. Dat is zeker niet het geval voor onze
campagne, stemtegen.eu.

Wij riepen de Nederlandse kiezer op ‘nee’ te stemmen tegen een Europese Unie die incapabel is het Verdrag van Straatsburg te handhaven,
tegen het onthouden van Europese taal- en mensenrechten aan etnische Russen in Oekraïne en Transnistrië, tegen de gedwongen assimilatie
van autonome taalminderheden in Oekraïne, Moldavië en Roemenië.

Onze stichting waarschuwt al vanaf 2013 voor taaldiscriminatie van etnische Russen in Moldavië en Oekraïne.

eigen taal

In februari 2014 reisde VVD-Europarlementariër Hans van Baalen, samen met de Vlaamse liberaal Guy Verhofstadt, naar Oekraïne om op het
Maidanplein een menigte toe te spreken. Zij stelden dat zij Europese waarden verdedigden.

Maar ze zwegen toen deze waarden in gevaar kwamen: toen het Oekraïense parlement als eerste handeling na de Maidanrevolutie de
taalrechten van etnische Russen, Roemenen en Hongaren beperkte.

De crisis in Oekraïne escaleerde pas toen Oekraïne poogde de Taalwet te herroepen, die de Russische minderheid het recht garandeert haar taal
in het openbaar te gebruiken.

In ons rapport Verraad aan het recht staan tien casussen beschreven waaruit blijkt dat EU-lid Roemenië het Verdrag van Straatsburg aan zijn
laars lapt, wat betreft de taalrechten van de Hongaarse minderheid in dat land. Roemenië maakte het zelfs zo bont dat het bedreigingen uitte
tegen de afvallige Russischtalige republiek Transnistrië; president Basescu pleitte openlijk voor annexatie, samen met Moldavië, tot een Groot-
Roemeens rijk.

Sinds 2011 wordt de toetreding van Roemenië tot de Schengen-zone jaarlijks uitgesteld vanwege corruptie en een gebrek aan
rechtsstatelijkheid. Hoe kan de Europese Unie dan geloofwaardig zijn als ze zegt dat de corruptie in Oekraïne bestreden zal worden door een
extra bepaling op papier?

braaf jongetje

De Europese eenheid wordt niet door Nederland bedreigd als wij dit verdrag niet ratificeren, maar door de Europese Unie zelf, die de naleving
van afspraken niet kan afdwingen.

Nederland leeft de Europese taalrechten voor zijn eigen nationale minderheid, de Friezen, voorbeeldig na.

Als braafste jongetje in de klas heeft Nederland ook het recht voor zijn eigen landsbelang op te komen: het respecteren van een democratische
verkiezingsuitslag.

Een ‘ja’ voor het associatieakkoord doet geen recht aan de uitslag van het referendum, waarin 61 procent van de kiezers – nadat de
opkomstdrempel was gehaald – ‘nee’ stemde. <

Oekraïnedeal is strijdig met Europese waarden

Een Oekraïense pantservoertuig bij een Oekraïenstalig plaatsnaambord in Marioepol, hoewel bijna de helft van de bevolking etnische Russen zijn. | beeld Vasily Fedosenko
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