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Samen voor Vrijheid
Waar?
Zondag 21 november om 13 uur aan het Noordstation te Brussel

Wie?
Zondag 21 november organiseren we in Brussel in een breed samenwerkingsverband met
verschillende organisaties een grote manifestatie voor vrijheid en tegen de coronapas.
Onder de naam “Samen voor vrijheid” klagen we vrijheidsbeperkende maatregelen aan die reeds
anderhalf jaar geen structurele oplossing zijn voor de gezondheidszorg.
Verschillende organisaties die samenkomen zoals Viruswaanzin, Hands for Freedom, Vecht Voor
Vrijheid, Teachers for Freedom, Belgians for Freedom en nog tientallen andere.

Waarom?
We nemen waar dat de huidige coronamaatregelen een verdelende factor zijn onder de bevolking.
Samen voor Vrijheid is een overkoepelend platform dat alle burgers wil samenbrengen. Op onze
manifestatie van 21 november verwelkomen we dan ook iedereen die aanvoelt dat samenkomen in
tijden als deze erg cruciaal is.
Samen voor Vrijheid komt naar buiten met een standpunt dat geldt als grootste gemene deler van de
organisatie: “genoeg is genoeg”. Met onze vreedzame optocht en het verzamelen van de mensen,
willen wij ons doel bereiken.

Doel
•

Burgers doen aanvoelen dat zij samen sterk staan.

•

De buitenproportionele angst voor het coronavirus wegnemen.

•

Een breder wetenschappelijk geluid laten klinken. Het narratief dat uitsluitend in de
mainstreammedia aan bod komt werd al vaker achterhaald en mist ook bandbreedte.

Hoe?
Blijven aankaarten dat er ook andere wetenschappelijke visies aan bod moeten komen, zodat de
coronamaatregelen zowel kunnen winnen aan evenwicht én aan draagvlak.
Het is tijd dat burgers het vertrouwen dat ze de afgelopen tijd verloren bij de politiek weer
terugvinden bij elkaar.
Samen voor Vrijheid ijvert ervoor om de onenigheden tussen de burgers te laten rusten zodat de
mensen willen samenwerken, wat hun levensbeschouwing of politieke visie ook moge zijn. Het is
prioriteit om krachten te bundelen en deze synergie zoveel mogelijk te verspreiden, vooraleer we in
een ware dictatuur zouden terechtkomen.

Kortom
Samen voor vrijheid brengt organisaties en individuen samen uit de hele samenleving, zowel
gevaccineerden als ongevaccineerden, van links tot rechts, om een boodschap te brengen dat er een
politiek moet komen die kiest voor verbinding in plaats van verdeeldheid en polarisatie. Een overheid
die kiest voor ondersteunende maatregelen in plaats van repressieve maatregelen. Een samenleving
waar er geen onderscheid gemaakt wordt tussen A en B burgers. Samen voor vrijheid zal verder
samenwerken en verzet bieden tegen deze regeringsaanpak.
De hoofdverantwoordelijken zijn Sarah Melis en Ezra Armakye, zij zijn de woordvoerders van deze
betoging.

Persconferentie
Zondag 21 November om 13u45 aan de Starbucks (Kruispunt Simon Bolivaarlaan en
Vooruitgangstraat bij het Noordstation).
Sarah Melis en Ezra Armakye zullen op dat moment en op deze locatie de verenigde pers te woord
staan.

Contactinfo
Sarah Melis
sarahmelis5@hotmail.com
+32494939818

www.samenvoorvrijheid.be

Ezra Armakye
armakyeezra@hotmail.com
+32465704238
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