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OPROEP
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).

Gewone burgers komen op voor
rechtvaardigheid
Zaterdag 11 maart: Grote demonstratie in Amsterdam voor
bescherming van de rechtsstaat en democratie. Samen met
Women’s March on Amsterdam en andere initiatieven zijn we
bij elkaar om te laten zien dat we een samenleving willen die
is gebaseerd op gelijke rechten voor iedereen. En op rechtvaardigheid, verdraagzaamheid en vrijheden die met veel
moeite en strijd zijn verankerd in de grondwet.
12:15
12.30 - 13.00

verzamelen bij Krasnapolsky, Dam Amsterdam
aansluiten bij de andere groepen op de Dam

13.00 - 13.15

toespraak organisatoren

13.15 - 14.30

mars van de Dam naar het Museumplein

14.30 - 15.00

sprekers en muziek

15.00

einde demonstratie

WAAROM DEZE OPROEP?
•

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

Onze samenleving is niet volmaakt. Maar onze democratie en de
rechtsstaat zijn voor ons burgers ons belangrijkste bezit: ze geven
ons vrijheden en veiligheid. De gebeurtenissen van de laatste tijd
laten helaas zien dat dit niet vanzelfsprekend is. Er zijn machthebbers dit alles aan hun laars lappen, onafhankelijke media belasteren, het parlement en rechters nep noemen, discriminerende
voorstellen doen en de godsdienstvrijheid aantasten.
Bezit kun je verliezen, daarom moeten wij dit beschermen. Nederland
is een wéreldland dankzij de rechtsstaat, en dat moet zo blijven!
nederlandwereldland.nl

Kom daarom 11 maart naar Amsterdam!

info@nederlandwereldland.nl

Gebruik je democratisch recht en breng op 15 maart je stem uit

@NLWereldland

vóór de verworvenheden van onze rechtsstaat!

facebook.com/NLWereldland
nederland_wereldland
Nederland Wereldland

