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PERSBERICHT
Onze oproep krijgt steun uit alle
lagen van de bevolking. Een
greep uit de namen: Aart van der
Gaag, commissaris 100.000 banen
VNO/MKB/LTO Hedy d’Ancona
(feministe, politica); Tofik Dibi
(ex-Kamerlid); Jan Gevers (vz.Alg.
Dir.VanSpaendonck); Ferdinand
Grapperhaus (jurist); Ben Jeurissen
(ondernemer); Farah Karimi (dir.
Oxfam Novib); Rob Kars (dir. Van
Harte restaurants); Gerard Kruijff
(docent software); Nettie Klompsma
(woordvoerder coalitie gasverzet Groningen);Jurriën Koops (econoom);
Clarissa Loudon (human resource
manager); Nicolas Mansfield (dir.
Nationale Reisopera); Nazmiye
Oral (theatermaakster);Jurjen
Pen (advocaat); Adelheid Roosen
(theatermaakster); Harry Starren
(decaan Nederlandse school); Frank
van Vaalen(vrachtwagenchauffeur);
Wouter Waleson (ex-FNV bestuurder).

Brede steun voor bescherming
van de rechtsstaat

Het recent opgerichte burgerinitiatief ‘Nederland: Wereldland, Bescherm de rechtsstaat’, wordt positief ontvangen en kan inmiddels rekenen op brede steun uit
alle delen van het land. Het initiatief sluit zich, met vele
andere, op zaterdag 11 maart aan bij de Women’s March
on Amsterdam.
Gezamenlijk demonstreren we voor gelijke rechten.
We waarderen diversiteit en delen de passie om een wereld te creëren met meer verdraagzaamheid en rechtvaardigheid. De demonstratie begint om 12.30 uur op de Dam
en eindigt op het Museumplein. Een grote opkomst wordt
verwacht, trams door het centrum van Amsterdam worden
omgeleid.
De noodzaak tot actie onder het motto ‘Bescherm de rechtsstaat’ is de afgelopen weken urgent gebleken. Het regende
waarschuwingen over de erosie waaraan de vrije samenleving blootstaat.
De verkiezingsprogramma’s van bijna alle partijen zijn in dit
opzicht alarmerend. Met de PVV op afstand als koploper
bevatten ze voorstellen die de rechtsstaat in meerdere of
mindere mate aantasten.
De burgerbeweging die het tij wil keren, wint snel aan kracht.
De lijst van mensen die zich aan het initiatief Nederland:
Wereldland hebben verbonden bevat namen van jongeren
en ouderen, studenten, ondernemers, werknemers en gepensioneerden – allemaal met uiteenlopende opvattingen
en posities in de samenleving.
Voor meer informatie over de demonstratie op 11 maart zie
onze website, en de Facebook, Twitter en Instagram accounts.
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