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Samen voor Vrijheid
Wij hebben opgemerkt dat er fake news de ronde gaat over Samen voor Vrijheid en we voelen ons
genoodzaakt dit recht te zetten.
Vanuit ons platform riepen wij mensen op om in onze betoging te komen helpen als steward. Gezien
wij een beweging zijn die zich verzet tegen discriminatie en samenwerken over ideologische grenzen
heen, gaan wij ook geen medewerkers achterdochtig screenen op hun achtergrond, religieuze
overtuiging etc. Ook de kleur van mensen hun trui vormt voor ons geen bezwaar...
Hetzelfde is van toepassing voor organisaties die mee ons vrijheidsplatform willen dragen. Wij sluiten
niemand uit. Elke organisatie die ijvert voor de afschaffing van de coronapas, is een bondgenoot.
Zo waren er een heleboel enthousiastelingen behulpzaam als steward op onze mars van een groep
genaamd 'Feniks'. Wij waren hen heel dankbaar dat zij zo massaal gehoor gaven aan onze openbare
oproep om in onze manifestatie te helpen als steward. Hun groep gaf mij die trui cadeau op de
betoging, vandaar dat ik die droeg. Gezien de regenachtige novemberdag was ik daar heel dankbaar
voor. Zelf maak ik geen deel uit van deze groepering.
Ik had geen idee dat mijn outfit nadien onder het vergrootglas van obscure internetblogs zou
gehouden worden. Dat zo'n foute perceptie nu voer is voor effectieve complottheorieën, het is
vooral een onnodige polarisatie.
Samen voor Vrijheid brengt organisaties en individuen samen uit de hele samenleving, van links tot
rechts, gevaccineerd en ongevaccineerd, gelovig en ongelovig, rood, groen, blauw, geel.
Samen voor Vrijheid brengt nu eenmaal een heel breed publiek met zich mee en wij distantiëren ons
van elke poging om de bevolking op te delen in kleine subgroepen zoals antivaxxers tegen
gevaccineerden, extreem-links tegen extreem-rechts, Vlamingen tegen Walen. Wij zijn nu allemaal
verenigd voor onze vrijheid.
Met vriendelijke groeten,
Sarah Melis
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