Eindelijk is het zover. De rechtszaak die wij hebben aangespannen tegen de Staat om de afschaffing
van het referendum, vindt plaats a.s. woensdagochtend 20 juni om 9.30 uur bij de rechtbank Den
Haag. U bent allen welkom om hierbij te zijn! Het adres is Prins Clauslaan 60, Den Haag. Neem uw
identiteitsbewijs mee. De rechtbank zal de zaak volledig behandelen tijdens deze zitting. De uitspraak volgt
gewoonlijk binnen enkele weken.
Graag willen we nogmaals de velen van u die hiervoor gedoneerd hebben, hartelijk bedanken!
Wij gaan voor een overwinning. De kern van onze eis is dat de regering-Rutte vals spel speelt bij de
afschaffing van het referendum. Wij hebben wettelijk gezien namelijk 100% recht op een referendum
over de afschaffing van het referendum.
Maar de regering komt met doortrapte juridische trucs om dit wettelijke recht te omzeilen. Die trucs zijn zo
dubieus dat de SGP – felle tegenstanders van het referendum – zelfs een amendement indiende om
die trucs uit de intrekkingswet te halen -- en zo een referendum over het referendum mogelijk te
maken. Het amendement werd door de volledige oppositie gesteund, en kwam dus net één stem te kort...
Wij hopen dat de rechter net zoveel staatsrechtelijk fatsoen heeft als deze SGP’ers!

Nu alles op alles voor de Eerste Kamer !
Naast de rechtszaak hebben we nog een kans om te winnen. Tenzij onze rechtszaak hier dan al een stokje
voor heeft gestoken, beslist de Eerste Kamer naar verwachting over 3 á 4 weken over de afschaffing
van het referendum. Dat wordt het moment van de waarheid!
Onze lobby draait op volle toeren. De SGP in de Eerste Kamer kiest tot heden dezelfde opstelling als in de
Tweede Kamer: zij willen een referendum over het referendum mogelijk maken, puur vanwege de
staatsrechtelijke zuiverheid. Als de SGP-senatoren de poot stijf houden, dan hebben we nog maar één
senator van de coalitie-partijen nodig die overloopt naar de goede kant van de geschiedenis, en we kunnen
het referendum redden!
Slechts één senator hebben we nodig. En u kunt ons helpen! Steun de eindstrijd hier:
https://www.meerdemocratie.nl/steun-de-eindstrijd
We mailden u al dat we momenteel fondsen inzamelen voor de eindstrijd. Op een cruciaal moment
lanceren we een publieksactie om zoveel mogelijk Nederlanders een oproep naar alle senatoren te
laten mailen om de juiste beslissing te nemen. Hiervoor zetten we een speciale tool online. Die gaan we
ook verspreiden via een betaalde publiciteitscampagne via onder andere de sociale media. Van alle kanten
zullen senatoren persoonlijk berichten krijgen via alle mogelijke kanalen: sociale media promotie, email, de
reguliere media, opiniestukken, advertenties.
Hiervoor hebben we 15.000 euro nodig. We hebben inmiddels 9.000 euro bij elkaar verzameld. Er resteert
nog 6.000 euro. Help ons ook dit laatste bedrag binnen te krijgen. Klik hier en doe een donatie:
https://www.meerdemocratie.nl/steun-de-eindstrijd
Wij mogen nu niet opgeven. We zijn maar één senator verwijderd van de overwinning.
We voorzien nog wat verrassingen in politiek Den Haag en houden u goed op de hoogte. Dus hou onze
emails in de gaten!
Namens het hele team dank voor uw aandacht,
met strijdbare groet
Niesco Dubbelboer
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