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Nooit meer oorlog door de Europese Unie ? 

 

Reeds in 1996 is er in de Nederlandse politiek gewaarschuwd, dat een gebrek aan respect 

voor autonome etnische minderheden een snelle integratie van Centraal Europa in de Europese 

Unie (EU) zal gaan belemmeren.  Voormalige Sovjet-satellietstaten, die tot het Oostblok 

behoorden en zich wilden aansluiten bij de Unie en de NATO moesten immers voldoen aan de 

verplichtingen van de Europese Unie, het zogenaamde acquis communautaire, zoals door de EU 

in 1993 te Kopenhagen is geformuleerd. De gruwelen van de oorlog in Joegoslavië bewezen de  

noodzaak voor uitbreiding van de EU en de NAVO.  

Artikel 2 van het Verdrag betreffende de Europese Unie luidt: “De waarden waarop de 

Unie berust, zijn eerbied voor de menselijke waardigheid, vrijheid, democratie, gelijkheid, de 

rechtsstaat en eerbiediging van de mensenrechten, waaronder de rechten van personen die tot 

minderheden behoren. Deze waarden hebben de lidstaten gemeen in een samenleving die 

gekenmerkt wordt door pluralisme, non-discriminatie, verdraagzaamheid, rechtvaardigheid, 

solidariteit en gelijkheid van vrouwen en mannen.   

Het Europees burgerschap geeft invulling aan de  gemeenschappelijke toekomst van het  

gedeelde verleden van Europa. Kern van het Europese burgerschap is dat een Europees burger in 

alle landen van de Europese Unie gelijk is en niet mag worden gediscrimineerd t.o.v. de burgers 

van dat land. Op grond van het Europees Burgerschap werken en leven miljoenen Europeanen uit 

Centraal Europa in de Europese Unie.  Elk EU land en kandidaat-lidstaten in het bijzonder moeten 

aan deze criteria voldoen.  

 

De Schande van de Europese Unie  

 

           Campagne poster uit 2018. De Europese Unie 

heeft eigenlijk het tegenovergestelde van haar 

doelstelling vrede, recht en voorspoed en nooit meer 

oorlog  bereikt  en is onvoldoende in staat gebleken om 

haar eigen kernwaarden in de meeste brede zin te 

verdedigen zoals: Democratie, rechtstaat, respect voor 

minderheden, Europees Burgerschap en Europese 

Integratie. 
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Autonome Minderheden in de Europese Unie 
 

Ruim 10 % van de Europeanen behoort tot een autonome taal minderheid.  ( voorbeeld 

Szeklers in Roemenië, Friezen in Nederland, Hongaren in Slowakije, Polen in Litouwen, Basken en 

Catalanen in Spanje, Catalanen in Frankrijk, Zweedstaligen in Finland, Duitstaligen in Zuid-Tirol 

etc.)  In het Europese Charta van regionale talen staat duidelijk vermeld dat migranten niet tot 

deze minderheden kunnen worden berekend.   

Op papier staat de Europese Unie voor hun rechten, zoals in het in 1996 in Straatsburg tot 

stand gekomen kaderverdrag ter bescherming van nationale minderheden en het Europees 

Handvest voor regionale talen, op grond van bilaterale vriendschap verdragen, op grond van 

historische verdragen  en op grond van het discriminatie verbod op grond van taal en etniciteit 

uit het Europees verdrag voor de Rechten van de Mens en de bepalingen in  het verdrag inzake 

Rassendiscriminatie en  het verdrag van Lissabon.   

 

Europese Rechtsorde  

          De Nederlandse Overheid kan de Europese  Rechtsorde  

bevorderen door de rechten van haar eigen Autonome 

minderheid, de Friezen voorbeeldig na te leven.  De stichting  

adviseert dan ook tweetalige stempels als symbool van 

etnische gelijkheid  te gebruiken in Friesland. 
 

 

De  Baltische staten hebben overigens niet in  de geest van de Europese eenwording en 

verzoening gehandeld door Russischtalige inwoners, waaronder zich ook  etnische minderheden 

bevinden zoals Polen en  Ingriërs -die Russischtalig onderwijs hebben genoten-,  het 

staatsburgerschap en daarmee burgerrechten te ontkennen .  

Kortom een Estse Ingriër die naast zijn Finse moedertaal het Russisch,  Engels, Duits en 

Frans   spreekt krijgt geen Europese Burgerrechten.  Een eentalige Est, die een taal spreekt die 

bijna geen enkele European verstaat  ( minder dan 0,2 % Europese bevolking) krijgt wel Europese 

Burgerrechten.   Ook het feit dat er meer  mensen in de Baltische staten Russisch als moedertaal 

hebben, dan dat er sprekers van de Estse taal  zijn  maar  veel minder rechten hebben is niet te 

verenigen met principes van non-discriminatie. 
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Kaart met Europese talen. Talen lopen niet samen met de grenzen. Bron : eurominority.eu 

 

Campagne poster van de stichting. Talen en politieke grenzen lopen niet samen.   
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Toetreding Roemenië tot de Europese Unie was Voorbarig 

 

Roemenië was het land, waar nog voor de Joegoslavische burgeroorlog de eerste doden 

door etnische geweld vielen in de stad Marosvásárhely ( Roemeens: Targu Mures ).  Op papier is 

Roemenië tegenwoordig een land dat de identiteit van haar autonome inwoners beschermt, door 

een ruimhartig en rechtvaardig juridisch kader. De praktijk is anders, de bevolking van het 

huidige Roemenië bestaat voor bijna 7 procent uit Hongaarstaligen  met ruim 1,2 miljoen zielen 

in aantal groter dan de kleinste naties van de Europese Unie zoals Estland of Malta.  

Toch worden hun taalrechten systematisch ontkend door de Roemeense regering. 

Hongaarstalige Europeanen in Roemenië zijn tot op de dag van vandaag tweederangsburgers in 

het land waar de graven van hun voorouders liggen. Zij zijn ondervertegenwoordigd bij de 

magistratuur, de politie en de ambtenarij en onderhevig aan discriminatie. Roemeense 

rechtbanken vellen niet zelden vonnissen inzake de rechten van autonome minderheden, die een 

vakinhoudelijke toetsing niet kunnen doorstaan. De rechtbank van Oradea  ( Hongaars: 

Nagyvárad )  heeft het zelfs zo bont gemaakt, dat zij in 2015 heeft bepaald, dat voor Europese 

burgers de rechten van het Europees burgerschap niet gelden in Roemenië inzake taalrechten.  

Dit is zwart op wit een daad van discriminatie. Er loopt een inbreukprocedure bij de Europese 

Commissie vanwege deze schending van het Unierecht.   

 

 

 

Kwetsbare historische gemeenschappen 

waardborgen het inclusieve en diverse 

karakter  van de Europese unie.  

         Ze hebben het recht om op grond van gelijkheid 

en in volledige veiligheid te leven en beschermd te 

worden tegen  gedwongen assimilatie en 

discriminatie.   In het multiculturele Transsylvanië 

zijn de Duitsers en Joden tijdens de  Ceaușescu 

dictatuur voor geld verkocht aan Duitsland en 

Israël. Hun gemeenschappen bestaan helaas niet 

meer. De Europese Unie laat kwetsbare historische 

minderheden in de kou staan. Campagne poster uit 

2019. 
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Stemtegen.eu Campagne Inzake Oekraïne Referendum 

De stichting heeft een stemtegen.eu campagne gevoerd, tijdens het Oekraïne referendum 

in 2016. Meer dan vier miljoen Nederlanders gingen alleen voor dit referendum naar de stembus. 

Dit referendum werd immers niet tegelijkertijd met een andere verkiezing gehouden. De opkomst 

was bovendien hoger, dan die van de Europese verkiezingen in 1999 en daarmee ruim boven de 

geldigheidsdrempel. Daarmee gold de uitslag als een raadgevende uitspraak tot afwijzing van de 

goedkeuringswet.  Op 6 april 2016  heeft 61 % van de Nederlanders met hun nee stem hun 

democratische wil geuit  tegen oorlog en discriminatie en voor vrede, voorspoed en recht. De 

Nederlandse regering een historische kans voor vrede gemist door het associatieverdrag tegen 

de democratische wil van het Nederlandse volk  met de Oekraïne te ratificeren.  

 

Verraad aan het Recht 2016  

        In het rapport Verraad aan het recht bewijzen tien casussen 

dat EU-lid Roemenië ook het  Verdrag van Straatsburg aan zijn 

laars lapt, wat betreft de taalrechten van de Hongaarse 

minderheid in dat land. De stichting wijst erop dat eerst basale 

mensenrechten dienen te worden gewaarborgd evenals de 

rechtsstatelijkheid en dat pas daarna uitbreiding mogelijk is. De 

toetreding van Roemenië tot de EU was voorbarig. 

 

 

 

Campagne Folder   stemtegen.eu Campagne  

           Europese Integratie  is onmogelijk zolang  

Europeanen die behoren tot een autonome 

bevolkingsgroepen en/ of geopolitieke minderheid niet  

gelijke (taal)rechten hebben en gediscrimineerd worden. 

Tijdens gespreken met mensen op straat kwam steeds de 

wil van het Nederlandse volk duidelijk naar voren: De EU 

uitbreiding is te snel gegaan, eerst moet de EU 

rechtsstatelijkheid borgen, geen oorlog met Rusland. Er 

werd buitengewoon  veel empathie getoond voor het 

bestrijden van racisme en discriminatie op grond van 

taal. 
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Oekraïense Taalwet is Onverenigbaar met Europese Waarden  

 

 Enkele dagen na het ratificeren van het associatieverdrag (2017) nam het Oekraïense 

parlement een taalwet aan die de status van de Oekraïense taal en identiteit moest propageren. 

Oekraïne wil onder invloed van het nationalisme toenadering tot Europa zoeken, door zich af te 

zetten tegen zijn Russischtalige Sovjetverleden.  

Daarmee werd de zeer delicate balans tussen de rechten van de sprekers van de 

meerderheidstaal en die van minderheden, de vele Russischtaligen, maar ook de kleinere Poolse, 

Roemeense, Hongaarse en Griekse gemeenschappen ondergraven. Als spreker van een 

minderheidstaal heb je immers  het recht om de taal waarin je bent opgegroeid en onderwijs hebt 

gehad, vrij te gebruiken. In je privéleven, de zorg, de handel, de cultuur en bij justitie. 

 

Absurde On-Europese Toestanden  

         In Oekraïne is het verboden om in een 

winkel Russisch te spreken ( basaal 

mensenrecht ), het is verboden om een 

Russischtalige krant uit te geven (persvrijheid)  

en in het Russisch te evangeliseren 

(godsdienstvrijheid)  bovenop bestaande 

beperkingen.  Bron CNE.   

 

 

               De taalwet raakt aan basale mensenrechten zoals persvrijheid. Russischtalige kranten die 

niet ook in een Oekraïense versie verschijnen, zijn verboden. In de handel mag een klant alleen in 

het Oekraïens worden aangesproken. Ook een werkend onderwijssysteem wordt ontmanteld. 

Vergelijk de huidige situatie met die van België waar plotsklaps elk publiek gebruik van de Franse 

en de Duitse minderheidstaal verboden zou worden.  

              Saillant detail daarbij is, dat deze taalwet in strijd is met juist die Europese waarden 

waaraan steeds werd geappelleerd door voorstanders van het associatieverdrag tijdens publieke 

debatten in aanloop naar het Oekraïne-referendum. De aanwezigheid van kwetsbare historische 

gemeenschappen wordt door het  Oekraïense nationalisme als een bedreiging voor het 

voorbestaan van hun land gezien. Oekraïne heeft hierdoor de  Europese integratie en de stabiliteit 

van de EU op het spel gezet. Landen die willen toetreden tot de EU mogen niet tornen aan de 

kernvoorwaarden voor vrede en stabiliteit. Juist hier wringt de schoen.  
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De getuigenissen van etnische Roemenen uit Oekraïne over het ontmantelen van hun 

taalrechten en onderwijs tijdens een zitting van de Raad van Europa eind 2021 waren schokkend. 

Hoewel deze wet tegen de sprekers van het Russisch is gericht, worden kwetsbare historische 

minderheden simpelweg als nevenschade door Oekraïne vermorzeld in het conflict met Rusland.  

 

 

Protest van etnische Roemenen   Chernivtsi (Roemeens :Cernauti) in 2017 „NU NE FURAȚI 

LIMBA NOASTRĂ CEA ROMÂNĂ! / НЕ КРАДIТЬ НАШУ РIДНУ РУМУНЬСКУ МОВУ! STEEL ONZE 

ROEMEENSE TAAL NIET. Een kind moet plotsklaps natuurkunde, wiskunde, scheikunde etc.  in het 

Oekraïens leren, terwijl dit voorheen inde  moedertaal mocht.  

 

  Het paradoxale van het Oekraïense nationalisme is dat het een eenheidsstaat wil maken 

door een taal en een identiteit op te dringen aan de bevolking van een land dat historisch gezien 

heel divers en inclusief is. Door haar meertalige en multiculturele karakter heeft Oekraïne juist 

een zeer Europese identiteit. De taalwet is contraproductief: je krijgt geen nationale eenheid door 

mensen op hun ziel te trappen vanwege hun identiteit, maar door diversiteit te accepteren.  

Bij de kandidaat lidmaatschap van Oekraïne zijn door de Europese Commissie  

voorwaarden gesteld aan lidmaatschap, zoals het aanpassen van de wet op nationale 

minderheden en te voldoen aan de aanbevelingen van de Venetië Commissie.  Om aan deze eis te 

voldoen hoeft Oekraïne, maar een stap uit te voeren, namelijk het herstellen naar de situatie van 

voor Maidan.  

Het feit dat Oekraïne geen inspanningen verricht om te voldoen aan de Kopenhagen 

criteria is een  EU kandidaat lid door en door onwaardig. 
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Oekraïne Kandidaat Lid  van de Europese Unie  

Slowakije maar ook Roemenië -beiden landen met grote taalminderheden-  zouden nooit 

EU lid zijn geworden als ze op een dergelijke schaal minachting hadden getoond  voor de basale 

mensenrechten van hun eigen bevolking tijdens hun kandideren. Als voorwaarde voor 

lidmaatschap van de NATO in 2020 heeft Noord-Macedonië juist de taalrechten van haar 

autonome Albanese minderheid erkent. Gelukkig volgt Servië, Montenegro en Kosovo niet de 

Oekraïense on-Europese taalpolitiek.  

 

Ijzeren Muur door Szelmenc  Vanaf 1946 

liep er een ijzeren muur door het dorpje 

Szelmenc, die het onmogelijk maakten  voor 

familie om elkaar te bezoeken. Een familie in 

dit dorp heeft in binnen de periode van een 

mensenleven in 7 landen gewoond. Bron: 

wikipedia 
 

 

De Oekraïense taalwet bedreigt dus ook de inwoners van het dorp  Szelmenc in 

Transkarpatië.  De geschiedenis van dit dorp is een treffende illustratie voor de geschiedenis van 

Oekraïne,   het hoorde tot  1919 bij Oostenrijk-Hongarije, daarna Tsjechoslowakije, vanaf 1938 

bij Hongarije, en vanaf 1945 werd er een grens getrokken door het dorp waarbij een  deel bij de 

Sovjet-Unie  en het ander deel bij Tsjechoslowakije kwam.  In de jaren negentig werden de 

inwoners in  Oekraïne en Slowakije wakker.  In tegenstelling tot de grenzen is de  taal die de 

dorpsbewoners met elkaar spreken ongewijzigd.  

Deze kwetsbare historische gemeenschap, die heeft geleden onder twee wereldoorlogen, 

twee totalitaire dictaturen heeft overleefd en waarvan een groot gedeelte van haar mannelijke 

bevolking  naar Siberische werkkampen is gedeporteerd , wordt nu door de Oekraïense taalwet 

bedreigd.  

Het is onverteerbaar, dat minderheden speelbal van nationalistische en chauvinistische 

politiek zijn en als zondebok worden gezien door de Oekraïense meerderheid en onvoldoende 

door de Oekraïense overheid worden beschermd.   Autonome minderheden mogen niet worden 

gezien als onkruid tussen het graan dat moet worden vernietigd, maar als een prachtige bloem 

waaraan een boeket haar schoonheid ontleent.  Ze hebben evenzo het recht op geluk, hun 

aanwezigheid is juist een verrijking voor Oekraïne. Ze mogen hun identiteit vrij koesteren.  
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 De  Europese Unie Handhaaft Europese Waarden Niet.  

Na ruim 5 jaar en in het licht van de oorlog  in Oekraïne is het de tijd om de balans op te 

maken. Oekraïne is reeds drie maanden  kandidaat lid van de EU, en heeft desalniettemin 

nagelaten om te voldoen aan de eisen van de Europese Commissie. Ondanks protesten van 

Hongarije, Roemenië en Polen, kritiek van de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in 

Europa (OVSE), een klacht bij de NATO en een interstatelijke klacht van Rusland bij het Europees 

Verdrag voor de Rechten van de Mens heeft Oekraïne elke inhoudelijke dialoog met zijn 

minderheden geweigerd.   

 

Europese Standaarden  Groot-Brittannië, dat 

wel voldoet aan Europese standaarden heeft de 

EU verlaten, dit kan de EU worden 

aangerekend vanwege haar roekeloze 

uitbreiding in 2004 en 2007.  De  taal en 

identiteit van de autonome minderheid wordt 

in Wales in tegenstelling tot Transsylvanië, 

Transkarpatië, Boekovina en Slowakije  wel 

voorbeeldig gerespecteerd. 

  

 

 

Artikel 1 van de Grondwet   

Koninkrijk de Nederlanden staat wel in 

het Ests in het Nederlands paspoort, een 

taal die nog door geen 0,2 % van bevolking 

in de E.U. wordt gesproken, maar niet in de 

“twadde Rykstaal” het Fries.  
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Eerst Voldoen aan Voorwaarden en Pas Daarna Toetreden.  

 

Er is al te veel gemarchandeerd met de toelatingscriteria. Een taalsituatie voor Russen, 

Gagaoezen, Roemenen, Hongaren en kleine minderheden, die anders is dan de taalsituatie van 

Duitsers in België of Zweedstaligen in Finland of anders is dan de situatie van de Baltische talen 

in de EU – die in aantal veel minder sprekers hebben dan de minderheidstalen in Oekraïne en 

Moldavië - zal de Europese integratie structureel belemmeren. In het kader van toetreding tot de 

EU dienen Moldavië en Oekraïne daarom serieus werk te maken van het naleven van taalrechten 

en basale mensenrechten. Ook het EU lid Roemenië dat lid wil worden van de Schengen Zone 

dient  per direct discriminatie van haar eigen autonome bevolking te stoppen, door te voldoen 

aan het principe van etnische evenredige participatie in het openbaar bestuur en het voorbeeldig 

naleven van taalrechten. Hierbij dient de 10 % norm gehanteerd te worden.  

 

          Inmiddels Verdwenen tweetalige bord Politie in Tordaszentlászló 52%  Hongaars        

(Roemeens: Savadisla ). De Roemeense politie heeft tot op de dag van vandaag niet voldaan aan 

de eis van stichting ELR  taalrechten in acht te nemen. Hoewel Roemenië stelt te taalrechten te 

respecteren weigert ze deze zelfs symbolisch  in te vullen door tweetalige borden, tweetalige  

politiewagens en tweetalige uniforms  te gebruiken.   
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De EU dient niet vanuit een vaag soort idealisme, maar uit strategisch belang voor vrede, 

veiligheid en verzoening serieus werk te maken van het naleven van taalrechten en basale 

mensenrechten. Een waardengemeenschap, die haar eigen kernwaarden structureel en 

systematisch niet kan verdedigen is immers geen waardengemeenschap meer. 

Noord-Macedonië Jongste NATO Lid  

oord-Macedonië werd pas NATO lid nadat 

het had voldaan aan voorwaarden voor 

pacificatie door taalrechten voor haar 

autonome Albanese minderheid te geven.  

In alle administratieve regio’s waarvan  

20%  Albanees is , heeft deze taal een co-

officiële status.  Een land dat immers geen 

etnische vrede heeft kan immers niet 

toetreden tot de NATO. Het erkennen van 

de Albanese Taalrechten was een harde eis 

voor het NATO lidmaatschap van Noord 

Macedonië.  

 

 

De toekomst van de Europese Unie staat immers op het spel. De keuze voor het 

toelaten van Oekraïne en Moldavië tot de EU en het toelaten van Roemenië tot de Schengen zone 

mag alleen een  vakinhoudelijke beslissing worden en geen politieke beslissing.  Oekraïne dient 

te voldoen aan afspraken voor vrede door -per direct- de discriminatoire taalwet buiten werking 

te stellen en basale mensenrechten van autonome minderheden voorbeeldig na te leven.  

Schending van het Unie Recht.   De Roemeense 

autoriteiten ontkennen dat recht aan Europeanen 

(voorbeeld: tolk/vertaler) op grond waarvan miljoenen 

Roemenen (voorbeeld: vrachtwagenchauffeur) in de EU 

wonen en werken.  De Europese Commissie heeft weliswaar 

erkend dat het Unierecht wordt geschonden, maar heeft tot 

op de dag van vandaag nog geen antwoord van de 

Roemeense autoriteiten ontvangen. Dit voorbeeld bewijst, 

dat de EU de pijler van de EU, namelijk vrijheid van 

verkeer van personen en goederen niet kan afdwingen in 

haar eigen lidstaat. 
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Extra Informatie 

Website Stichting European Language Rights  

Thema website stemtegen.eu Campagne inzake Oekraïne Referendum  

Rapport Verraad aan het Recht 

2013 ND Europeanen zijn tweederangsburger in Roemenië  (HU) (RO) 

2013 ND Vrije Toelating Roemenen Tast rechtsorde aan 

2014 NRC Ernstig Als Russen geen Russisch mogen Spreken  (GB) (FR) (HU) (RO) 

2014 Linguaan Vrij verkeer van Diensten in Europa alleen voor Roemenen  

2015 Volkskrant Europa is juist gebaat bij sterk en stabiel Oekraïne 

2015 NRC Niet Alleen Rusland ook Roemenië Stook Onrust. 

2016  ND Oekraïne Oekraïnedeal is strijdig met Europese waarden 

2017 ND  Oekraïne heeft niets met Europese Waarden 

2018 LC Gelijkheidsbeginsel Geldt ook voor Friezen  (FY) 

2018 Linguaan Het Vrije Verkeer van Diensten geldt ook voor Tolken  

2019 Brief van de Europese Commissie dat Europeanen ook in Roemenië gelijke rechten 
hebbenals Roemenen in Europa. (GB) (RO) (HU) 

2020 Casus Marosvásárhely -Targu Mures ELR. (GB,HU,NL,RO) 

2021 Transindex Na een strijd van  zeven jaar  heeft de taalactivist de strijd tegen de politie van 
Marosvásárhely gewonnen. (HU) 

2021 ND In de Oekraïne mag het leven zich slechts in een taal afspelen  (HU) 

2022 Trouw Nationalisme Oekraïne Trapt Taal van Minderheiden op hun Ziel (HU) 

2022 Nij Frisia 70 jaar na kneppelfreed valt er voor het fries niets te vieren (FY) 

2022 ND Verbind Voorwaarden aan Steun Oekraïne (HU) 

2022 ND Verboden Hongaars te Spreken 

2022 Reformatorisch Dagblad Strenge Oekraïense Taalwet Europese Unie Onwaardig (HU) (GB) 

2022 FD Waarom is Oekraïne niet tweetalig zoals België ? 

2021 RD Europa moet eigen koers varen inzake Oekraïne. 

2018 Volkskrant Taalstrijd in Oekraïne wie in het Russisch bestelt wordt niet geholpen. 

2017 Reuters Criticism of Ukraine's language law justified: rights body 

2018 Washington Times Why is Hungary 'blocking' Ukraine's NATO accession? 

2015 University of Chicago  John Mearsheimer Why  is Ukraine the West’s Fault ? 

2022 Macedonia Government issues a decree on bilingual markings on police uniforms 

Polish Institute of National remembrance on Volhynia Massacre     (Wolyn) 

Yad Vashem The world Holocaust Remembrance Center           Human Rights Watch 

https://language-rights.eu/
https://stemtegen.eu/
https://language-rights.eu/VERRAAD_AAN_HET_RECHT.pdf
https://language-rights.eu/ND_TWEEDERANGSBURGER_IN_ROEMENIE_03072013.pdf
https://language-rights.eu/ND_TWEEDERANGSBURGER_IN_ROEMENIE_03072013_HU.pdf
https://language-rights.eu/Cetatenii_europeni_sunt_cetateni_de_rangul_doi_in_Romania_Landman2013.pdf
https://language-rights.eu/ND_VRIJE_TOELATING_ROEMENEN_TAST_RECHTSORDE_AAN_22082013.pdf
https://language-rights.eu/NL_TAALRECHT.pdf
https://language-rights.eu/GB_TAALRECHT.pdf
https://language-rights.eu/FR_TAALRECHT.pdf
https://language-rights.eu/HU_TAALRECHT.pdf
https://language-rights.eu/RO_TAALRECHT.pdf
https://skypreter.eu/VRIJ_VERKEER_VAN_DIENSTEN_IN_EUROPA_ALLEEN_VOOR_ROEMENEN.pdf
https://language-rights.eu/LEVE_TAALRECHTRECHTEN_VOLKSKRANT02102015.pdf
https://www.language-rights.eu/LANDMAN_NRC_NIET_ALLEEN_RUSLAND_30052015.pdf
https://language-rights.eu/ND_OEKRAINEDEAL_IS_STRIJDIG_MET_EUROPESE_WAARDEN_12221016.pdf
https://language-rights.eu/ND_OEKRAINE_HEEFT_NIETS_MET_EUROPESE_WAARDEN_05102017.pdf
https://language-rights.eu/GLANDMAN_LC-20181109-NO01018010PODIUM.pdf
https://language-rights.eu/ITKINNET/IT_GELIKENSENSBEGJINSEL_JILDT_EK_FOAR_ETNYSKE_FRIEZEN.pdf
https://skypreter.eu/HET_VRIJE_VERKEER_VAN_DIENSTEN_GELDT_OOK_VOOR_TOLKEN_ENVERTALERS.pdf
https://language-rights.eu/NL_BRUSSEL_KLACHT_GLANDMAN_5126979.pdf
https://language-rights.eu/NL_BRUSSEL_KLACHT_GLANDMAN_5126979.pdf
https://skypreter.eu/GLANDMAN_UNCONSCIOUS_UNCOUPLING_17092020.pdf
https://language-rights.eu/RO_BRUSSEL_KLACHT_GLANDMAN_5126979.pdf
https://language-rights.eu/HU_BRUSSEL_KLACHT_GLANDMAN_5126979.pdf
https://www.language-rights.eu/CASUS_TIRGUMURES_MAROSVASARHELY.pdf
https://itthon.transindex.ro/?cikk=29119&het_ev_viaskodas_utan_nyert_pert_a_marosvasarhelyi_rendorsegen_bantalmazott_nyelvi_jogi_aktivista
https://itthon.transindex.ro/?cikk=29119&het_ev_viaskodas_utan_nyert_pert_a_marosvasarhelyi_rendorsegen_bantalmazott_nyelvi_jogi_aktivista
https://language-rights.eu/ND_IN_DE_OEKRAINE_MAG_HET_LEVEN_ZICH_SLECHTS_IN_EEN_TAAL_AFSPELEN_21012021.pdf
https://language-rights.eu/LANDMAN_ND20210121_UKRAJNABAN_AZ_ELET_CSAK_EGY_NYELVEN_ELHETO.pdf
https://language-rights.eu/Opinie_LANDMAN_TROUW0404022Oekra%c3%afne_trapt_minderheden_op_hun_ziel.pdf
https://language-rights.eu/HU_TROUW04042022_LANDMAN_UKRAJNA_KISEBBSEGEINEK_A_LELKEBE_TAPOS.pdf
https://language-rights.eu/70JAARNAKNEPPELFREED.pdf
https://language-rights.eu/70JAARNAKNEPPELFREED_FY.pdf
https://language-rights.eu/ND_VERBIND_VOORWAARDEN_STEUN_OEKRAINE_31032022.pdf
https://language-rights.eu/31032022_KOSSEK_FELTETELEKHEZ_UKRAJNA_TAMOGATASAT.pdf
https://language-rights.eu/ND_VERBODEN_HONGAARS_TE_SPREKEN_01092022.pdf
https://language-rights.eu/LANDMAN_RD_OEKRAINSE_TAALWET03102022.pdf
https://language-rights.eu/HU_LANDMAN_RD_OEKRAINSE_TAALWET03102022.pdf
https://language-rights.eu/GB_LANDMAN_RD_OEKRAINSE_TAALWET03102022.pdf
https://fd.nl/politiek/1431029/waarom-is-oekraine-niet-tweetalig-zoals-belgie-qqi2capIPwxx
https://www.rd.nl/artikel/925000-europa-moet-eigen-koers-varen-inzake-oekraine
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/taalstrijd-aan-de-toonbank-in-oekraine-wie-in-het-russisch-bestelt-wordt-niet-geholpen~b28740d8/
https://www.reuters.com/article/us-ukraine-language-idUSKBN1E227K
https://m.washingtontimes.com/news/2021/jun/25/why-is-hungary-blocking-ukraines-nato-accession/
https://www.youtube.com/watch?v=JrMiSQAGOS4&t=2223s
https://en.netpress.com.mk/2022/03/16/government-issues-decree-bilingual-markings-police-uniforms/
https://volhyniamassacre.eu/zw2/history
https://www.imdb.com/title/tt6068960/
https://www.yadvashem.org/righteous/stories/ukraine-historical-background.html
https://www.hrw.org/news/2022/01/19/new-language-requirement-raises-concerns-ukraine
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Organization for Security and Co-operation in Europe 

Council of Europe                                        Christian Network Europe  

Warsaw Institute on Lithuania               Warswaw Institute  on Ukraine        

Radio Free Europe           

NIOD Instituut voor Oorlogs- Holocaust en Genocidestudies over Srebrenica  

Hongaarse Culturele Vereniging in Transkarpatië. 

Roemeense Organisaties In Boekovina  

Federale Unie van Europese Nationaliteiten  

Jongfryske Mienskip Organisatie voor de gelijkheid van de Fryse Taal, Cultuur en Identiteit 

2022 EC Voorwaarden Behouden kandidaatlidmaatschap Europese Unie Oekraïne  

Venetië Commissie  

Heddlu de Cymru South-Wales Police 

Instituut Clingendael 

The Institute for the Protection of Minority Rights (IPMR)  

North-Macedonia Language Rights  

Szelmenc Wikipedia 

Gedwongen Werkkampen Sovjet-Unie  Wikipedia 

Kiesraad Uitslag Raadgevend Referendum  

Universele Verklaring van de Rechten van de Mens Wikipedia  

Universele Verklaring van de Rechten van de Mens Ohchr  

Charta van de Verenigde Naties  

Conventie on the prevention and Punishment of the crime of Genocide 

Verdrag inzake de Uitbanning van alle Vormen van Rassendiscriminatie 

Verdrag inzake de werking van de Europese Unie.   

Kaderverdrag Van Straatsburg voor de Bescherming van Nationale  Minderheden  

EUR-Lex Kopenhagen Criteria 

Europees Verdrag van Mensenrechten 

Europese Charta Regionale talen 

Taalwetten en taalrechten in Oekraïne tot Maidan  

Taalwetten en taalrechten in Roemenië  

Wikipedia Language Policy In Ukraine  

Ukrainian -Hungarian Basic Treaty on of Neighborhood and Cooperation 1991  

Verdrag van Trianon. ( relevant i.v.m.Transkarpatië) 

https://www.osce.org/files/f/documents/7/b/396821.pdf
https://rm.coe.int/0900001680a052c3
https://cne.news/artikel/1670-ukrainian-ban-on-russian-language-forces-christian-radio-to-move-to-hungary
https://warsawinstitute.org/warsaw-vilnius-relations-common-matter-polish-ethnic-minority-lithuania/
https://warsawinstitute.org/ukraines-new-language-law-receives-fierce-criticism-will-zelensky-agree-introduce-amendments/
https://www.rferl.org/a/ukraine-romania-president-cancels-visit-over-language-law/28751116.html
https://www.niod.nl/nl/publicaties/srebrenica-een-veilig-gebied
https://kmksz.com.ua/
https://romaniabreakingnews.ro/foto-video-nu-ne-furati-limba-noastra-cea-romana_protestul_romanilor_la_cernauti_pentru_limba_romana/
https://fuen.org/hu
https://jongfryskemienskip.frl/
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10321-2022-INIT/nl/pdf
https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2019)032-e
https://www.south-wales.police.uk/
https://spectator.clingendael.org/sites/spectator/files/2017-07/2001-10_0.pdf
https://www.en.kji.hu/
https://apj.gov.mk/naslovna/home/home/home/home/%d0%be%d1%80%d0%b3%d0%b0%d0%bd%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%bc/?lang=en
https://en.wikipedia.org/wiki/Ve%C4%BEk%C3%A9_Slemence
https://en.wikipedia.org/wiki/Forced_labor_of_Hungarians_in_the_Soviet_Union
https://www.kiesraad.nl/actueel/nieuws/2016/04/12/uitslag-referendum-associatieovereenkomst-met-oekraine
https://nl.wikipedia.org/wiki/Universele_Verklaring_van_de_Rechten_van_de_Mens
https://www.ohchr.org/sites/default/files/UDHR/Documents/UDHR_Translations/dut.pdf
https://www.un.org/en/about-us/un-charter#:~:text=United%20Nations%20Charter,force%20on%2024%20October%201945.
https://www.un.org/en/genocideprevention/documents/atrocity-crimes/Doc.1_Convention%20on%20the%20Prevention%20and%20Punishment%20of%20the%20Crime%20of%20Genocide.pdf
https://nl.wikipedia.org/wiki/Internationaal_Verdrag_inzake_de_uitbanning_van_alle_vormen_van_rassendiscriminatie#:~:text=Het%20Internationaal%20Verdrag%20inzake%20de,mensenrechtenverdragen%20van%20de%20Verenigde%20Naties.
https://eur-lex.europa.eu/eli/treaty/tfeu_2012/oj
https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list?module=treaty-detail&treatynum=157
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN-NL/TXT/?from=EN&uri=LEGISSUM%3Aaccession_criteria_copenhague
https://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=basictexts&c=
https://www.coe.int/en/web/european-charter-regional-or-minority-languages
https://www.language-rights.eu/KARPATALJA_NYELVI_JOGAINK_ES_LEHETOSSGEINK.pdf
http://www.hungarian-human-rights.eu/jogaban_allhosszu2.pdf
https://en.wikipedia.org/wiki/Language_policy_in_Ukraine
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99500045.tv
http://www.hungarianhistory.com/lib/trianon/trianon.pdf
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Vrede is goedkoper dan Oorlog.    De 

kosten van tweetalige borden en het 

naleven van taalweten is goedkoper dan 

oorlog. De regels voor NATO en EU 

integratie zijn glashelder Eentalig 

plaatsnaambord in Mariopol.2014 (44 

% ethnisch Russisch ) Fundament van 

de Europese Unie.  Discriminatie, 

Collectieve Schuld, Racisme en 

Apartheid zijn onverenigbaar met het 

fundament  van de Europese Unie, dat 

voor vrede en recht staat. Het bord op de 

Europees Parlement is een icoon van 

deze waarden. 
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