
 

Samenvatting Beleidsplan Stichting Eén Land Eén Samenleving 2020 - 2023 

Hieronder volgt een korte weergave van de belangrijkste punten van het Beleidsplan 2020 
– 2023, zoals vastgesteld door het bestuur van de Stichting Eén Land Eén Samenleving. 

Doelstelling 

De doelstelling van de Stichting blijft om in woord en daad een weerwoord te bieden 
tegen de toenemende polarisatie in de Nederlandse samenleving. De angst voor mensen 
met een andere culturele achtergrond, de angst voor ‘verdringing’ en de angst voor 
Islamisering van onze samenleving wordt door sommigen stevig gevoed. Uitwassen van 
immigratie krijgen daarbij de volle aandacht. Hierdoor ontstaat verdeeldheid en 
wantrouwen onder burgers en dat is niet goed voor onze democratie, onze rechtsstaat en 
ons gevoel van welzijn. 

Door de focus op angst en wantrouwen komt de kracht die wij traditioneel aan diversiteit 
in onze samenleving ontlenen, onder druk te staan. En – ernstiger nog – ook het draagvlak 
voor de meest basale noties van onze Grondwet zoals gelijke behandeling en het 
discriminatieverbod. Daar willen wij niet aan toegeven. Culturele diversiteit betekent 
bovendien in veel opzichten een verrijking. Veelkleurigheid draagt bij aan de dynamiek 
van onze samenleving. 

Activiteiten  

De komende vier jaar zal de focus van de Stichting worden gelegd op activiteiten die 
bijdragen aan verbinding in de samenleving en die de kracht van diversiteit zichtbaar 
maken. 

De volgende activiteiten van de Stichting zullen worden uitgebouwd: 

• Het project Leer-je-Landgenoten-Kennen; via de speciale website voor dit project 
(www.leerjelandgenotenkennen.nl) kunnen mensen in contact worden gebracht 
met landgenoten met een andere culturele achtergrond. Het gaan om individuen, 
stellen, of grotere groepen zoals bijvoorbeeld sportteams. Gepoogd wordt om ook 
bijzondere settings te creëren waarin mensen elkaar ontmoeten zoals “culture 
cuisines” waar men kennis maakt met de keuken van een andere cultuur door 
samen te koken en te eten. 

• Het Nationaal Integratiediner; de Stichting blijft jaarlijks in oktober met meerdere 
grote diners meedoen aan het Nationaal Integratiediner. Het aantal steden waarin 
Eén Land Eén Samenleving een groot ontmoetingsdiner organiseert wordt 
uitgebreid. Het hoofddiner van de Stichting wordt jaarlijks gehouden in de 
Schilderswijk in Den Haag waarbij ook de plaatselijke en landelijke politici worden 
uitgenodigd. 

• Viering van de UNESCO-Dag van de Culturele Diversiteit op 21 mei; jaarlijks staat 
de Stichting stil bij de Dag van de Culturele Diversiteit, meestal met een groot 
ontmoetingsdiner in Utrecht. 

http://www.leerjelandgenotenkennen.nl


• Prijsuitreiking “Ambassade van de Verdraagzaamheid. De Ambassade van de 
Verdraagzaamheid is een prijs die wordt uitgereikt door Stichting Eén Land Eén 
Samenleving in samenwerking met het Paleis van de Verdraagzaamheid en met 
steun van de Nederlandse Commissie van UNESCO (United Nations Educational, 
Scientific and Cultural Organization). Deze prijs wordt gegeven aan een lokaal 
project of organisatie die zich het afgelopen jaar heeft ingezet voor interculturele 
verdraagzaamheid. Twaalf lokale organisaties worden genomineerd; één per 
provincie. Op deze wijze wil de Stichting kleinere, lokale initiatieven die bijdragen 
aan culturele diversiteit meer voor het voetlicht brengen. De prijs wordt jaarlijks 
uitgereikt tijdens een groot event op 16 november in het kader van de 
Internationale Dag van de Verdraagzaamheid. 

•

Inkomsten Stichting 

De Stichting ontvangt inkomsten van een groep donateurs. Daarnaast wordt een beperkte 
subsidie ontvangen van het Nationaal Integratiediner en wordt jaarlijks gepoogd subsidies 
te ontvangen voor de concrete activiteiten. Zo wordt het Nationaal Integratiediner in de 
Schilderswijk in 2020 gesubsidieerd door de Stichting John Abendanon. 
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