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A ZWARTEPIET.EU AZ EURÓPAI 
ÜGYFÉLSZOLGÁLTATÓK PIACÁN
Több mint 30 évvel a kommunizmus bu-
kása és az európai piacok egyesítése után 
az európai piac még mindig csak részle-
gesen képes ellátni a demokráciát és az 
emberi jogokat katalizáló szerepét, mi-
velhogy az európai fogyasztó nem ren-
delkezik valódi választási szabadsággal. 
A szabad európai polgárok nem érvénye-
síthetik fogyasztói jogaikat megfelelő-
en, mely szerint minden elköltött  euróval, 
lejjel vagy forinttal egy szabad választási 
jogot gyakorolhatnak – a parlamenti vá-
lasztásokhoz hasonlóan –, amellyel el-
döntik, hogy melyik bolt/szolgáltató kap-
jon mandátumot és melyik nem. 

Az európai fogyasztóknak rendelkezniük kell 
azzal a szabadsággal, hogy szabadon, keres-
kedelmi akadályok nélkül vegyék igénybe a 
szolgáltatásokat a teljes európai piacon. Az 
amerikai oligopolista vállalatok piacstratégiái  
gyakran szöges ellentétben állnak az európai 
gazdasági integrációs törekvésekkel. 

EMPÁTIA AZ AUTONÓM
KISEBBSÉGEK JOGAIVAL SZEMBEN
Egy demokráciának és egy szabad piacnak a 
magját képezi az, hogy nem a többség dik-
tatúrája uralja, hanem az egyéni választás 
szabadsága. Egy tökéletes piac lehetővé te-
szi azt, hogy a diszkriminált vásárló ne vá-
sároljon a diszkrimináló vállalatoknál, így 
szavazva az intolerancia ellen. 

Egy szabad piacon nem egy monopolista, ha-
nem a fogyasztó egyénileg mond ítéletet arról, 
hogy egy totalitárius rendszer szimbólumá-
nak használata, mint például a vörös csillag – 
ahogyan azt a Heineken használja – bántó-e. 

A ZWARTEPIET.EU AZ EURÓPAI
FOGYASZTÓK VÁLASZTÁSI
SZABADSÁGÁNAK IKONJA
A ZwartePiet.eu más, mint a többi pán – 
európai mitológiai figura –, mint például a 
krampusz vagy a busó. Ő rendkívül intel-
ligens, hiszen tudja, hogy ki milyen aján-
dékot szeretne, és többnyelvű is. Ezért ő a 
választási szabadság szimbóluma. 

Amennyiben az európai fogyasztók egy 
szignifikáns része ragaszkodik egy ha-
gyományos, keresztény, a Mikulás segí-
tőjét nem cenzúrázó Mikulás-ünnephez, 
akkor egy szabad fogyasztói piac logikája 
mentén, egy sokszínű demokratikus jog-
államban létezniük kell olyan szolgálta-
tóknak, amelyek ezt az ügyfélválasztást 
megkönnyítik, tisztelik, és felelősséget 
vállalnak a közösségért. 

A ZWARTEPIET.EU KÜLDETÉSE
A ZwartePiet.eu küldetésének tekinti a fo-
gyasztók választási szabadságának meg-
könnyítését intelligens szolgáltatások által. 

Ezáltal az európai fogyasztóknak lehetősé-
gük lesz olyan szolgáltatókat (biztosításo-
kat és közszolgáltatókat) választani, ame-
lyek identitásukat és kultúrájukat tisztelik 
és védelmezik. A ZwartePiet.eu egy egyedi 
csatornát szeretne teremteni a szolgáltatók 
és a fogyasztók között, melynek hozzá-
adott értéke az európai fogyasztó válasz-
tási szabadságának biztosítása. 

 Egy működő szabad piacon meg kell 
akadályozni minden olyan kartellformá-
lódási törekvést, amely a szabad válasz-
tás korlátozásához vezet. Ezt szeretné a 
ZwartePiet.eu megvalósítani egy intelli-
gens marketingcsatorna segítségével, és 
ehhez ad választási lehetőséget az eu-
rópai fogyasztó kezébe. Egy szabad piac 
nélkül nem létezhet egy sokszínű demok-
ratikus jogállam, és a kisebbségek nem 
harcolhatnak a többség intoleranciájával 
szemben. Amennyiben szolgáltatásaink 
elnyerték érdeklődését, töltse ki a piacku-
tatási kérdőívünket a www.zwartepiet.eu 
weboldalon.

Az európai fogyasztó – 
az amerikai fogyasz-
tóval ellentétben – a 
busónak, certnek vagy 
krampusznak a feke-
te arcát egy prehisz-
torikus, pogány gyö-
kerekkel rendelkező  
páneurópai népi ha-
gyománnyal asszoci-
álja. Az amerikai mo-
nopolisták egyszerűen 
nincsenek tekintettel az 
európai fogyasztó spe-
cifikus identitására. 

A McDonalds biztosítja a helyi iden-
titást Nyugaton – fríz zászlókat 
használ Frízországban és kétnyelvű 
feliratokat Dél-Tirolban. Romániá-
ban, Marosvásárhelyen eltér ezek-
től a standardoktól, és ugyanazon 
az európai piacon belül diszkrimi-
nál. Az autonóm kisebbségek szabad 
fogyasztókként úgy védekezhetnek 
a diszkrimináló kereskedelmi gya-
korlattal szemben, hogy egyszerűen 
nem vásárolnak a McDonalds-tól.FORRÁS: WWW.PRAATMAARFRYSK.NL
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