Ons initiatief krijgt steun uit alle lagen van de
bevolking, onder andere door:
Aart van der Gaag (commissaris 100.000
banen VNO/MKB/LTO)
Adelheid Roosen (theatermaakster)
Arie Raaphorst (webredacteur)
Ben Jeurissen (ondernemer)
Bénédicte Ficq (advocaat)
Clarissa Loudon (human resource manager)
Ella Vogelaar (voormalig minister)
Farah Karimi (dir. Oxfam Novib)
Ferdinand Grapperhaus (jurist)
Frank van Vaalen (vrachtwagenchauffeur)
Gerard Kruijff (docent software)
Harry Starren (decaan Nederlandse school)
Hedy d’Ancona (feministe, politica)
Jurjen Pen (advocaat)
Jurriën Koops (econoom)
Nazmiye Oral (theatermaakster)
Nettie Klompsma (woordvoerder gasverzet
Groningen)
Nicolas Mansfield (dir. Nationale Reisopera)
Rob Kars (dir. Van Harte restaurants)
Tofik Dibi (ex-Kamerlid)
Wouter Waleson (ex-FNV-bestuurder)
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Oprichting
Stichting Nederland: Wereldland
Op de bres voor de rechtsstaat
Op 8 juni 2017 is in Hotel De wereld in Wageningen de
stichting Nederland: Wereldland opgericht. Het doel van deze
stichting is
 kennis over de grondslagen van de rechtsstaat onder de
burgerij te verdiepen;
 in actie te komen wanneer de rechtsstaat dreigt aangetast
te worden.
De stichting is de voortzetting van het gelijknamige
burgerinitiatief dat in de aanloop van de verkiezingen van 15
maart opriep te demonstreren voor bescherming van de
grondwettelijke vrijheden.
Directe aanleiding was de verkiezing van Donald Trump tot
president van de Verenigde Staten en de verheugde reactie
hierop van populistische partijen in Europa. Het initiatief
kreeg steun van een groot aantal bekende en minder bekende
Nederlanders (zie colofon).
Voor de notariële oprichting van de stichting kozen de
initiatiefnemers Hotel De Wereld omdat daar op 5 mei 1945
de Nederlandse rechtsstaat werd hersteld door de capitulatie
van de Duitse bezettingsmacht.

www.nederlandwereldland.nl
info@nederlandwereldland.nl
@NLWereldland

De eerste activiteiten van Nederland: Wereldland zullen
gericht zijn op onderwijsinstellingen, op het verspreiden van
nieuws over ontwikkelingen rond de rechtsstaat via de social
media en op het organiseren van publieke actie, in
samenwerking met gelijkgezinde burgerinitiatieven.
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