
Doneer nu

I N  E E N  PA A R  J A A R  T I J D  I S  V R I J  L I N K S 
U I T G E G R O E I D  T O T  E E N  K R A C H T I G E  E N 
G E N UA N C E E R D E  N A A M  I N  H E T  P U B L I E K E  
D E B AT.  Onze publicaties en activiteiten brengen 
verandering teweeg. Academici, opiniemakers, 
kunstenaars, politici en media weten ons te vinden 
voor expressie, meningsvorming en advies. Waar 
vrijheden onder druk staan geeft Vrij Links een 
platform, steun en vocabulaire.

Maar we willen meer doen en meer bereiken. Daarvoor 
moeten we onze zichtbaarheid vergroten en nog vaker 
zelf problemen aan de kaak stellen. Principieel en 
onafhankelijk. Dat kan alleen met jouw steun. Met een 
meerjarige donatie help je Vrij Links in de strijd voor 
vrijheid en gelijke kansen.

V R I J H E I D  I S  N I E T  VA N Z E L F S P R E K E N D.  Kansen-
gelijkheid, zelfbeschikking en vrijheid van woord en 
expressie vormen de basis voor een vrije, open samen-
leving, maar zijn niet altijd en overal vanzelfsprekend.

Progressieve waarden en universele mensenrechten 
staan onder druk door groepsdenken, polarisatie en 
segregatie. Nog steeds kan niet iedereen over zijn eigen 
lijf of levenspad beschikken, of vrijuit liefhebben. Veel 
kinderen kunnen zich thuis of op school niet vrij en 
veilig ontwikkelen. Sociaaleconomische kloven verdie-
pen zich.

Dogmatiek en onvrijheid op de werkvloer en in het 
sociale verkeer nemen toe. Het denken in identiteiten 
sluit mensen steeds vaker op in groepen en reduceert 
ons tot onze afkomst, geaardheid, sekse of kleur. Dit 
leidt onherroepelijk tot méér discriminatie, afname van 
gelijke kansen en verlies van talent. 

Een open maatschappij staat of valt met de ruimte voor 
het vrije woord. Politieke correctheid en (zelf)censuur 

leiden tot karakterloze of onbeduidende kunst. Een 
academisch klimaat zonder schurende meningen leidt 
tot intellectuele en culturele verarming. Het niet mogen 
bekritiseren van bepaalde religieuze of ideologische 
ideeën helpt niemand, maar laat juist mensen in de 
steek.

Het is opnieuw hoognodig om pal te staan voor de 
vrijheid van het individu en geweten, de fundamenten 
van een veerkrachtige democratie.

Z O  Z O R G E N  W E  V O O R  V E R A N D E R I N G .  Vrij 
Links zet zich in voor een vrij en onbelemmerd 
debat, een solidaire en seculiere samenleving en 
een herwaardering van individuele vrijheid. We 
realiseren politieke en maatschappelijke verandering 

Investeer in vrijheid  
en gelijke kansen

Vrij Links zet zich in voor  
een samenleving waarin:
• kansengelijkheid en bestaanszekerheid 
 voor iedereen de norm is;
• iedereen vrij is om elke religie en levens- 
 overtuiging aan te hangen en te verlaten;
• artistieke, journalistieke en academische  
 vrijheid en diversiteit gewaarborgd zijn;
• kinderen met allerlei achtergronden en  
 levensovertuigingen bij elkaar in de klas  
 zitten;
• feiten en argumenten leidend zijn in  
 debat en besluitvorming;
• mensen worden beschermd tegen  
 discriminatie en geweld, niet tegen  
 religiekritiek, satire of kunst;
• je vrij bent om te laten zien van wie je  
 houdt of op wie je valt.



   door progressieve en vrijzinnige waarden stevig uit te 
dragen. Zachte stemmen – in de beknelling van kerk of 
moskee, van werkgever of woningnood, van racisme of 
homofobie - vinden bij ons een podium.

Met een groeiend team vrijwilligers werken we hard 
aan het verdedigen en versterken van onze waarden. 
Op onze website publiceren we bijna dagelijks eigen 
artikelen, columns en interviews. Sinds de lancering 
zijn ruim 600 artikelen verschenen van meer dan 150 
verschillende auteurs. We organiseren evenementen en 
brengen projecten en (internationale) samenwerking 
tot stand waarin we politici, kunstenaars, bestuurders 
en andere individuen aan elkaar verbinden. 

Vrij Links houdt het politieke en maatschappelijke 
veld scherp en gaat de strijd aan met dogma’s en 
orthodoxie - principiëler dan politici, wendbaarder 
dan een omroep en koppiger dan een krant. Onze 
ideeën en invalshoeken zijn steeds vaker terug te 
zien in de media, in de politiek en bij culturele en 
maatschappelijke organisaties. 

Onze publicaties en activiteiten leidden concreet tot:
• aanscherping initiatiefnota ‘In Nederland beslis  
 je over je eigen leven’;
• afschaffing ‘divibokaal’ na dialoog met de NOS  
 over etnische registratie en profilering door hun  
 redactie;
• aangenomen motie over goede opvang en  
 begeleiding van geloofsverlaters;
• politieke verschuiving richting wijziging of  
 afschaffing van artikel 23;
• actie tegen de invloed van identiteitspolitiek op  
 pedagogische handreiking van het Humanistisch  
 Verbond;
• Kamervragen over het Nationale Actieplan  
 Diversiteit en Inclusie;
• hulp aan mensen die te maken kregen met  
 onvrijheid op school, werk of in hun land van  
 herkomst, in samenwerking met onze Britse  
 partner Counterweight.

Vrij Links is een onafhankelijke beweging zonder 
winstoogmerk. De stichting is niet gelieerd aan een 
politieke of commerciële partij.  

DONEER AAN VRIJ LINKS EN VERDUBBEL JE 
IMPACT. Om een nog grotere vuist tegen onvrijheid 
en kansenongelijkheid te maken heeft Vrij Links meer 
financiële houvast nodig. We staan tegenover grote 
ideologieën en dus ook tegenover groot geld. Help 
ons door je aan de doelen van Vrij Links te verbinden 
via een meerjarige financiële ondersteuning van onze 
stichting. Zo kunnen we onze continuiteit waar-
borgen en...
• ons platform verder ontwikkelen en ons bereik  
 vergroten;
• vaker zelf onderwerpen agenderen via eigen   
 projecten en evenementen, zoals de  
 80/20-dialogen, het Vrijheid- en Onderwijsdebat  
 en de Vrij Links Kieslijst;
• praktische handvatten en vocabulaire bieden aan  
 iedereen die op wil komen voor individuele  
 vrijheid, gelijke rechten en universele waarden;
• effectief en volhardend in gesprek met  
 beleidsmakers, politieke partijen, het bedrijfsleven,  
 culturele en academische organisaties;
• kritische processen en omvangrijke projecten  
 minder afhankelijk maken van (alleen) vrijwilligers.

Een meerjarige schenking heeft ook een voordeel 
voor jou. Vrij Links heeft een ANBI-status waardoor 
periodieke giften volledig aftrekbaar zijn van de 
inkomstenbelasting. Wanneer je minimaal vijf jaar lang 
een vast bedrag aan Vrij Links schenkt, krijg je tot de 
helft van je donatie terug van de Belastingdienst. Zo 
draag je bij aan een stevig financieel fundament waar 
Vrij Links op kan bouwen én is jouw gift netto twee 
keer zo veel waard.

Samen kunnen wij het progressieve, seculiere geluid 
verankeren in de samenleving.

Wij hopen op je steun!

Femke Lakerveld,  
voorzitter

JA IK DOE MEE

https://www.vrij-links.nl/
https://www.vrij-links.nl/esme-bosma/eddy-terstall-bij-rondetafelgesprek-commissie-szw
https://www.vrij-links.nl/keklik-y%C3%BCcel/open-brief-aan-de-nos-door-keklik-yucel/
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/moties/detail?id=2019Z18099&did=2019D37611
https://www.youtube.com/watch?v=zKC9u5Qri60
https://www.vrij-links.nl/over-een-humanistische-handreiking-die-niet-humanistisch-is/#:~:text=Halverwege%20oktober%202020%20bracht%20het%20Humanistisch%20Verbond%20een,vaandel%20heeft%20staan%20zal%20waarschijnlijk%20denken%3A%20goed%20initiatief.
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/11/12/reactie-op-commissievragen-over-het-nationale-actieplan-voor-meer-diversiteit-en-inclusie
https://counterweightsupport.com/
https://8020.vrij-links.nl/
https://www.vrij-links.nl/vrij-links-presenteert-het-vrijheid-en-onderwijsdebat/
https://www.vrij-links.nl/kieslijst-2021/
https://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/anbi_zoeken/
https://www.vrij-links.nl/periodieke-gift

