
PERSBERICHT INITIATIEF “GEEN HAAT!”: 

Een tipje van de sluier opgelicht 

 

Gewone Nederlanders: 
Het initiatief “Geen Haat!” 

 

Het initiatief “Geen Haat!” bestaat uit gewone mensen. Mensen zoals er in Nederland 
velen wonen. De bijgaande groepsfoto die wij vrijgeven voor perspublicatie laat dit 
duidelijk zien. 
 
Deze mensen zijn heel verschillend. Maar één ding hebben deze gewone mensen 
met elkaar gemeen: ze hebben elkaar op internet getroffen en maken zich zorgen 
over de maatschappelijke ontwikkelingen in Nederland. 
 
Het initiatief “Geen Haat!” bestaat niet uit mensen die ooit wilden opvallen of eerder 
aandacht van de media hebben gevraagd. Dat wij dit nu wel doen, laat zien dat wij 
onze krachten als individu willen bundelen en willen werken aan een ander 
Nederland. 
 
Waarom? Omdat wij houden van Nederland en ook houden van mensen. Wij willen 
een Nederland waar je trots op bent en waar regels, fatsoen en respect weer 
richtinggevend worden. 
 
De huidige ontwikkelingen hebben ons gezamenlijk actief gemaakt, omdat wij van 
mening zijn dat afzetten tegen de gevestigde orde en enkel kritiek leveren niet de 
oplossing vormen van de problemen van vandaag en in de toekomst. 
 
Vrijheid van meningsuiting – iets anders dan vrijheid om te zeggen wat je maar wilt – 
is onzeker en wordt nogal eens ter discussie gesteld. Natuurlijk kunnen er zaken in 



onze samenleving anders en beter en wij willen dat met anderen bereiken door een 
ander geluid en een andere, positieve, inzet. 
 
Kritisch naar iedereen, ook naar onszelf, maar ook positief, omdat wij geloven dat het 
de moeite waard is om voor het leven en vooral het samen-leven te gaan. 
 
Een tipje van onze sluier is opgelicht. Heeft u vragen, op- of aanmerkingen, neem 
dan gerust contact op via jan@geenhaat.nl. U weet nu dat er gewone Nederlanders 
achter dit initiatief staan. Hun speciale boodschap volgt binnen enkele weken. 
 
 
Over "Geen Haat!": 
 
"Geen Haat!" is een onafhankelijk initiatief dat wordt uitgevoerd door een groep die 
op dit moment uit zo'n 10 vrijwilligers bestaat, die elkaar via internet hebben 
gevonden. 
 
"Geen Haat!" is gebaseerd op de volgende visie: 
Nederland is een land waar iedereen vrij is en waar geen plaats is voor haat. Wij 
staan voor een land waar niemand angst heeft om zichzelf te zijn en een 
samenleving waarin iedereen gewaardeerd wordt. 
 
De groep heeft als doel: 

- mensen bewust maken van de feitelijke oorzaken van haatgevoelens; 
- de politieke leiders aansporen om zich uit te spreken tegen de verspreiding 

van haat. 
De uitgangspunten van de groep zijn: 

- wij vinden het ongewenst dat groepen mensen uitgesloten en beledigd 
worden; 

- wij spreken ons uit tegen het zaaien van haat en tweespalt; 
- wij vertegenwoordigen geen specifieke politieke partij, maar dragen vrijwillig 

een gezamenlijk onderschreven en uitgedragen boodschap tegen haat uit. 
 

 


