Stop met intimideren en bedreigen
Een van ons, de fractievoorzitter van de PVV, weet hoe het is om jarenlang bedreigd te worden. De
vrijheid is klein als er ieder uur van de dag beveiliging nodig is. Wij betreuren het dat dit in Nederland
gebeurt. Het past niet in onze democratische rechtsstaat
De afgelopen weken volgt het ene incident op het andere. Een raadsvergadering wordt gestaakt
vanwege de intimiderende sfeer. Inspraakavonden voor burgers worden overschreeuwd door
mensen met wie geen fatsoenlijk gesprek mogelijk is. Bezorgde burgers worden voor racisten
uitgemaakt. Mensen vloeken, tieren en wensen elkaar de ergste dingen toe als ze in demonstraties
tegenover elkaar staan. Anonieme bedreigingen via mail en sociale media nemen toe, zo lijkt het.
Mensen, welke opvatting zij ook hebben, die zich zo gedragen maken voor ons allemaal de vrijheid
kleiner.
Wij maken ons zorgen over dit klimaat van bedreiging en intimidatie. Het debat over vluchtelingen
en de opvang in Nederland wordt terecht op het scherp van de snede gevoerd. En ook wij hebben
daar emoties bij. De verschillen tussen ons zijn groot. In het politieke debat maken wij die verschillen
duidelijk. Dat kan er stevig aan toe gaan. Dat kunnen wij hebben. Dat kan onze democratische
rechtstaat hebben.
Onze oproep aan iedereen die zijn stem wil laten horen: verwar dreigementen en beledigingen niet
met argumenten. Laat elkaar aan het woord, ook al ben je het verschrikkelijk met de ander oneens.
En blijf af van onze volksvertegenwoordigers die zich dag in dag uit inzetten voor het belang van hun
gemeente. Wij zijn het over veel oneens, maar hierover bestaat geen enkel verschil van mening: in
Nederland voeren we een debat zonder dreigementen, intimidatie en geweld.
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