
PERSBERICHT 
1.10.10: Première en lancering van "Geen Haat!" 

"Spreek jij je ook uit tegen haat?" 
 

 
SAMENVATTING: 

In dit derde persbericht omtrent de lancering van het initiatief Geen Haat! geven wij 
het volgende nieuws vrij voor publicatie vanaf donderdag 30 september 2010: 

1. Op vrijdag 1 oktober 2010 wordt vroeg in de ochtend de website 
www.geenhaat.nl gelanceerd en zal om 21:00 de video "Nederlanders" zijn 
première beleven op het internet. 

2. In het programma "Altijd Wat" dat op dezelfde dag door de NCRV op Nederland 2 
om 20:55 wordt uitgezonden wordt aandacht besteed aan Geen Haat!. 

3. Met uitzondering van de publieke hoofdlink (www.geenhaat.nl) stellen we de 
"Making of"-video en de website hiermee onder embargo ter beschikking (zie de 
vertrouwelijke link hieronder). 

DEZE LINKS NIET VOOR PUBLICATIE/ONDER PERS-EMBARGO: 

- Persfoto's en previews van de "Making of" video en onze website vindt u op 
http://geenhaat.nl/press 

- Foto's en teksten mogen vanaf donderdag 30 september worden overgenomen en 
geplaatst onder voorwaarden gepubliceerd op http://geenhaat.nl/terms.html 

 

UITGEBREID PERSBERICHT: 

“Geen Haat!” is een onafhankelijk initiatief dat wordt uitgevoerd door een groep 
gewone Nederlanders die op dit moment uit zo’n veertien vrijwilligers bestaat, die 
elkaar via internet gevonden hebben. 

“Geen Haat!” is gebaseerd op de volgende visie: Nederland is een land waar 
iedereen vrij is en waar geen plaats is voor haat. Wij staan voor een land waar 
niemand angst heeft om zichzelf te zijn en een samenleving waarin iedereen 
gewaardeerd wordt. 

De groep heeft als doel: 
- mensen bewust maken van de feitelijke oorzaken van haatgevoelens;  
- de politieke leiders aan te sporen om zich uit te spreken tegen de verspreiding van  
  haat en te werken aan een andere samenleving. 
 



In het actualiteitenprogramma "Altijd Wat", dat uitgezonden wordt door de NCRV op 
1 oktober 2010 van 20:55-22:00 op Nederland 2, wordt een reportage vertoond over 
het initiatief Geen Haat! gebaseerd op interviews met enkele deelnemers aan het 
initiatief. Wat bezielt gewone mensen om een dergelijk initiatief te starten? Wat is de 
achtergrond van deze mensen? Wat is hun doel? Wat willen zij met dit initiatief 
bereiken? Zomaar een aantal vragen die in de interviews met enkele deelnemers van 
het initiatief “Geen Haat!” aan de orde kwamen en waarmee ze nu in het openbaar in 
een televisieprogramma de sluier van "Geen Haat!" lichten. 
 
1.10.10 is ook de datum waarop gelijktijdig met de uitzending van de 
televisiereportage de video’s "NEDERLANDERS" en "MAKING OF 
NEDERLANDERS" op YouTube gelanceerd worden en de website 
www.geenhaat.nl  op internet toegankelijk zal zijn. Een Engelstalige versie van de 
website staat op www.geenhaat.com 
 
De video "Nederlanders" (speelduur 1 minuut en 45 seconden) laat zien waarom 
deelnemers aan het initiatief “Geen Haat!” van Nederland houden, waarom zij tegen 
haat zijn en wat hun zorg is. De hoofdvideo is Nederlands en Turks gesproken en 
ondertiteld in het Nederlands, Engels, Turks en Marokkaans-Arabisch.  
 
De video "Making of Nederlanders" (speelduur 8 minuten) toont de totstandkoming 
van de video en geeft achtergrondinformatie. Deze video is ondertiteld in het 
Nederlands en het Engels. 
 
Vanaf 1 oktober kan iedereen op www.geenhaat.nl informatie over het initiatief lezen. 
Op de website staan visie en doel, de video's, foto’s van de deelnemers met 
achtergrondverhalen en hoe in contact te komen met het initiatief “Geen Haat!”. 
 
Voor vragen, op- en aanmerkingen, en verzoeken voor interviews met een of 
meerdere deelnemers kunt u contact opnemen met het initiatief “Geen Haat!” via 
pr@geenhaat.nl 
 
 

 
 


