Persbericht:
Pro-Europese burgerbeweging „Pulse of Europe” in Brussel

Sinds midden maart organiseert de pro-Europese burgerbeweging “Pulse of Europe” elke zondag een
demonstratie in het hart van Europa en van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het doel is een stem te geven
aan ieder die de Europese gedachte een warm hart toedraagt– ondanks alle tekortkomingen.
Pulse of Europe is een maatschappelijke beweging, los van enige politieke voorkeur of religie. Het heeft zijn
oorsprong in Frankfurt am Main (Dutisland) en is nu in bijna 70 Europese steden actief. Het echtpaar Röder
had gekozen om een duidelijk signaal te geven vóóor de Europese Unie. „Dagelijks horen wij hoofdzakelijk
anti-Europese krachten op straat, en de verkiezingen in Frankrijk, Nederland en Duitsland zijn van cruciaal
belang voor de Europese Unie. „Daarom willen we diegenen een stem geven die verder willen met de EU –
ondanks alle problemen,” zegt — Ruth, een van de organisatoren in Brussel.
Op de eerste twee bijeenkomsten in Brussel kwamen bijna 300 mensen bijeen om de Europese samenwerking
te steunen. De organisatoren trachten elk weekend meer mensen op de been te brengen. In Europa komen
elke weekend in totaal meer dan 20 000 mensen op straat.
De kern van het Brusselse team bestaat momenteel uit zes Europeanen, werkende in private ondernemingen,
ngo’s en in de Europese instellingen. „We zijn hier allemaal als particulieren, en niet namens de instellingen
van de Europese Unie of een partij,” zegt Thorsten.
Tijdens de optocht is iedereen welkom. Na de geplande speeches is er een open microfoon. Elke manifestatie
eindigt met de Europese hymne, „Ode aan de vreugde”.
De volgende optocht is op 2 april vanaf 14 uur in Brussel voor de opera op het Muntplein.
Meer achtergrondinformatie en de 10 stellingen zijn hier te vinden: http://pulseofeurope.nl/pulse-vaneuropa-wat-staat-er-op-het-spel/ en http://pulseofeurope.nl/

Contactpersoon voor de pers: Laura GIES +32 483703014
www.pulseofeurope.be / www.pulseofeurope.eu
Facebook: facebook.com/PulseOfEuropeBelgium/
Twitter: @PulseOfEuropeBE
Mail: PulseOfEuropeBrussels@gmail.com

