BERICHT AAN DE SCHOTENSE BEVOLKING
Als Antwerpse randgemeente, onmiddellijk aanleunend tegen de grootstad, zullen we in de komende jaren geconfronteerd worden met een belangrijke toename van allochtonenmigratie naar onze schone bloemengemeente.
Om deze verrijkende toestroom in goede banen te leiden is het strikt noodzakelijk werk te maken van een vlotte
integratie met de nieuwkomers.
Voorgesteld wordt om af te stappen van het oubollige Nederlands en voluit over te schakelen naar het universele
Engels, tenslotte ook de taal bij uitstek ‘for Freedom and Democracy’.
We mogen ons gelukkig prijzen dat onze gemeente dit reeds begrepen heeft en de plaatselijke modedagen presenteert onder de naam ‘Fashion Days’, identiteitspapieren voor onze kinderen aanbiedt als ‘Kids-ID’, erover waakt dat
minstens de helft van de reclameboodschappen op de bushokjes in de Engelse taal is opgesteld en gedichtendag
tijdens de gemeenteraad van 29 januari, onder applaus op alle banken, met uitsluitend Engelstalige liedjes werd
opgeluisterd.
Om nu ook de integratiebereidheid van de plaatselijke bevolking in kaart te brengen worden er deze week woensdag
enquêteurs op pad gestuurd. Zij bieden zich bij u aan met slechts enkele eenvoudige vraagjes: o.m. hoe u liefst onwilligheid om Engels te bezigen wenst opgespoord te zien: met praktijktest, telefoontap, mystery callings of undercover
agenten. Tevens wordt u de datum gevraagd waarop u en uw familie definitief overstapt op het Engels. Niks moeilijk dus.
We willen de Schotense burgers nog wijzen op het feit dat onze enquêteurs verbaliserende bevoegdheid bezitten.
Zij zijn gerechtigd racistische, islamofobe, homofobe en andere onduldbare uitspraken ter plekke te sanctioneren
met een GAS-boete van minstens 120 euro.
Tot woensdag. So long!

Namens het Coördinatiecomité ter Bevordering van de Superdiversiteit.

P.S.: Bent u reeds overtuigd van het nut van een overschakeling naar het Engels, hang dan dit briefje duidelijk
zichtbaar aan uw voordeur, zo helpt u onze enquêteurs kostbare tijd te winnen. Bij voorbaat dank.
v.u. Albert Leenaerts Kruispadstraat 116
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