
Nederland Neem Je  Eigen Waarden Eens Serieus  

De Nederlandse regering stelt zich niet terughoudend op in het 

formuleren van kritiek tegen Hongarije en Polen over die waarden die de 

kern vormen van wat westerse democratieën bindt. Deze kernwaarden – 

democratie, rechtstaat mensenrechten inclusief de rechten van 

minderheden en persvrijheid  vormen immers  een strategisch belang  voor 

veiligheid, vrede en welvaart in de Europese Unie maar ook daarbuiten.   

Aan de oprechtheid en de geloofwaardigheid van deze kritiek kan 

getwijfeld worden, omdat de Nederlandse regering deze kernwaarden 

geweld heeft aangedaan door in 2016 de democratische wil van het 

Nederlandse volk te negeren bij het Oekraïne Referendum. 

Premier Rutte heeft daarbij elke vorm van dialoog met onze stichting 

geweigerd en heeft nooit belangstelling getoond voor de argumenten van 

onze stichting tijdens onze stemtegen.eu campagne.  In deze campagne 

hebben we juist aan de hand van het rapport Verraad aan het Recht betoogd,  

dat het associatieverdrag niet geratificeerd mag worden omdat de Europese 

Unie basale mensenrechten zoals taalrechten, democratie en 

rechtsstatelijkheid niet bij Oekraïne zal kunnen afdwingen zolang ze dit  zelfs 

niet bij haar eigen lidstaat Roemenië  kan afdwingen  



Sinds vorige maand  zijn er in  Oekraïne de bepalingen van  de nieuwe 

taalwet van kracht gegaan, die het min of meer onmogelijk maken voor 

etnische Hongaren,  Polen,  Roemenen en Russen om hun regionale taal  vrij 

te gebruiken. Hiermee gaat ook Oekraïne in lijnrecht tegen de Europese 

waarden.  

Ook in Nederland is de naleving van deze kernwaarden voor 

verbetering vatbaar, zo staan er nog steeds geen tweetalige borden en 

stempels bij de rechtbank van Ljouwert, hetgeen een basaal symbool van 

ethnische gelijkheid is. Koninkrijk de Nederlanden staat wel in het Ests in 

het Nederland paspoort, maar niet de twadde rykstaal het Fries. Ook het 

grondrecht om fries te spreken tijdens  strafzaken wordt soms geweld 

aangedaan. 

De Nederlandse regering zou daarom voor haar eigen kernwaarden 

moeten opkomen, niet uit een vaag soort idealisme, maar uit strategisch 

belang, ook om te voorkomen, dat andere staten een voorwendsel krijgen 

om  constructieve kritiek  te pareren.  De beginselen die de Nederlandse 

regering zo graag predikt dienen, daarom juist in eigen huis hoog te worden 

gehouden.  
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