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OPROEP

Gewone burgers komen op voor
verdraagzaamheid
Nieuw initiatief voor bescherming van de rechtsstaat
Nederland: Wéreldland
Hoewel het met Nederland als geheel heel goed gaat, vooral
economisch (bron CBS), maakt 53% van de Nederlanders zich
zorgen, bijvoorbeeld over de verruwing van de omgangsvormen,
vluchtelingen en de gezondheidszorg (bron SCP). En niet met
iedereen gaat het beter, er leven steeds meer mensen onder de
armoedegrens (bron CBS). Sommigen hebben het idee dat ‘Nederland Nederland niet meer is’.

Koesteren wat goed gaat
Door onze (terechte) kritische blik vergeten we wel eens wat er
zo goed is aan ons land. We leven in een democratie en in een
rechtsstaat. Voor de verworvenheden daarvan is generaties lang
hard gestreden. Maar dat alles is niet vanzelfsprekend.
Leven in een democratische rechtsstaat biedt ons veel zekerheden:
•

We leven in vrijheid

•

Iedereen heeft recht op gelijke behandeling

•

Discriminatie is verboden

•

We hebben vrije verkiezingen

•

Onze rechters zijn onafhankelijk

•

Journalisten zijn onafhankelijk, ze informeren ons zonder
censuur of overheidsdwang

•

Het belang van feiten en wetenschap weegt zwaar in onze
samenleving

•

We mogen ons vrij organiseren en onze opvattingen verdedigen in bijvoorbeeld demonstraties

Middel erger dan de kwaal
Hoe kunnen we onze samenleving verbeteren? Daarover verschillen de meningen. Maar veranderingen mogen nooit ten koste gaan van bovengenoemde verworvenheden. Sommige politici
doen beloften aan de ene kant, maar zagen aan de andere kant
aan de stoelpoten van de rechtsstaat. Dit zie je nu ook gebeuren
in de Brexit-campagne in Engeland en bij de gekozen leiders in
de Verenigde Staten, en Hongarije, Polen en Roemenië. In eigen
land, in heel Europa, de VS en elders in de wereld zijn er bewonderaars van deze autoritaire leiders.

@NLWereldland
facebook.com/NLWereldland

Zij zeggen dat ze namens ‘het volk’ spreken en beweren dat politici die het niet met hen eens zijn, journalisten, juristen en rechters bij een onbetrouwbare elite horen. Ze verspreiden angst voor
‘vreemdelingen’ en gebruiken leugens om hun punt te maken. Eenmaal gekozen willen deze leiders geen democratie, maar alleen
beslissen over het land, zonder last te hebben van een ‘nepparlement’, ‘krankzinnige rechters’ en kritische journalisten.

Kom op voor de democratie en bescherm de rechtsstaat!
We zijn zo gewend aan onze vrijheden, dat we wel eens vergeten
dat we die ook kunnen verliezen. Nederland: Wéreldland wil mensen hiervan bewust maken. De bescherming van onze vrijheden
is een taak van de gewone burger en niet alleen van politici en
BN’ers.
Misschien vraag je je af wat jij daar nou aan kan doen. Je bent
immers maar alleen. Maar jouw stem kan net de doorslag geven.
Zie het als een touwtrekwedstrijd. Bij elke stem gaat het touw net
weer een stukje de goede kant op. Hoe meer mensen meedoen,
hoe sterker dit effect.

Zo kom je op voor onze vrijheid:
•

Gebruik je democratisch recht en ga stemmen op woensdag 15 maart en kies voor een partij die de democratie en
de rechtsstaat beschermt en niet afbreekt. Niet stemmen betekent dat je hebt te leven met wat er ook uit komt! Velen
hadden spijt na de Brexit, vooral de niet-stemmers, het komt
zover niet, dacht men. In Amerika gebeurde hetzelfde.

•

Demonstreer mee. Wij moeten in actie komen vóór de verkiezingen en niet alleen erna.

Wie zijn ‘Nederland: Wéreldland’?
Onze beweging is begonnen met 15 heel verschillende twitteraars, gesteund door tientallen anderen. Van het platteland en uit
de stad; werknemer, werkgever of gepensioneerd; secretaresse,
chauffeur, vormgever of journalist. Met één overeenkomst: we willen niet langer de ‘zwijgende meerderheid’ zijn, maar naar buiten
treden met een genuanceerde boodschap en ‘iets doen’ om bij te
dragen aan een maatschappij met een open karakter waarin we
prettig kunnen samenleven. We maken daarbij deel uit van een
beweging die in heel Nederland aan kracht wint, samen met initiatieven als bijvoorbeeld Women’s March en Ieder1.

