PERSBERICHT
Izzeldin Abuelaish
Laureaat van de Burgerschapsprijs 2012 van de Stichting P&V
Op donderdag 29 november 2012 reikt de Stichting P&V voor de achtste maal haar
Burgerschapsprijs uit. Deze prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan personen, initiatieven of
organisaties in België of het buitenland die zich op voorbeeldige manier inzetten voor
een open, democratische en tolerante samenleving. Vorige laureaten van de
Burgerschapsprijs zijn onder andere Fadéla Amara, Jean-Pierre en Luc Dardenne,
Simone Susskind en Stéphane Hessel.

Dr. Abuelaish, vredesactivist ondanks een verschrikkelijke tragedie
Dr. Abuelaish, gynaecoloog en fertiliteitsspecialist, werd geboren in 1955 in het
vluchtelingenkamp van Jabalia in de Gazastrook. Hij is de eerste Palestijn die in een
Israëlisch hospitaal mocht werken. In januari 2009 werd zijn huis door een Israëlische
tank beschoten, waarbij hij drie dochters en een nicht verliest.
Ondanks deze verschrikkelijke tragedie weigert Dr. Abuelaish toe te geven aan wraakof haatgevoelens. Integendeel, hij blijft ijveren voor een vreedzame oplossing in het
conflict tussen Israël en Palestina en roept hierbij het volk van het Midden-Oosten op tot
dialoog. Hij is ervan overtuigd dat de Israëlische en Palestijnse belangen kunnen
worden verzoend met een open communicatie, begrip en mededogen.

Ja aan solidariteit, neen aan haat
De Stichting P&V werd opgericht in 2000 met de Groep P&V Verzekeringen als
belangrijkste sponsor. De Stichting promoot participatie, emancipatie, solidariteit en
burgerschap bij onze jongeren.
Ook Dr. Abuelaish is ervan overtuigd dat een duurzaam vredesproces alleen maar op
gang kan worden gebracht als er wordt geluisterd naar de stem van de burgers en als
men op hun volledige participatie kan rekenen, in het bijzonder die van de jonge
vrouwen. Daarom creëerde hij in 2010 de Stichting “Daughters for Life” (“Dochters voor
het leven”) die de jonge vrouwen van het Midden-Oosten de kans biedt om deel te
nemen aan gezondheids- en opleidingsprogramma’s.
In 2010 publiceert hij zijn boek “Bruggen, geen muren” (“I Shall Not Hate”), waarin hij
het relaas doet van zijn leven als arts en vredesactivist. Een citaat:
« Haat is blindheid en leidt tot irrationeel denken en gedrag. Het is een ernstige,
chronische en destructieve ziekte. Boosheid is iets anders dan haat. Boosheid kan
productief zijn. Voel de boosheid, erken het bestaan ervan, maar laat boosheid
vergezeld gaan van verandering. Laat boosheid u voortstuwen naar de noodzakelijke
handelingen ter verbetering van uzelf en anderen. »

De Stichting P&V en de jury van de Burgerschapsprijs 2012 willen de aandacht vestigen
op de kracht van Dr. Abuelaish om te blijven ijveren voor de vrede in dramatische
omstandigheden. “Het conflict in het Midden-Oosten verscheurt iedereen. Israëliërs en
Palestijnen lijden al verschillende generaties onder dat conflict. Niemand, waar ook ter
wereld, die bewust in de wereld staat, kan onverschillig blijven. (…) Het is moeilijk het
eigen lijden te beantwoorden met een oproep tot vrede, geweld te beantwoorden
met rede en haat en wraak te bannen. Izzeldin Abuelaish slaagt daarin. Hij heeft de
wereld getoond dat dit mogelijk is, ook onder omstandigheden waaronder niemand
het mogelijk acht. Daarom wordt hem in 2012 de burgerschapsprijs van de Stichting
P&V gegeven. Die prijs gaat naar mensen die ons tonen wat burgerschap is,”
verduidelijkt Mark Elchardus, Voorzitter van de Stichting P&V.

Burgerschapsprijs van de Stichting P&V
De Burgerschapsprijs wordt uitgereikt op donderdag 29 november om 18.00u in Area42
te Brussel. De laudatio van de laureaat wordt uitgesproken door Guy Haarscher,
emeritus gewoon hoogleraar aan de ULB.
De Stichting zal aan de laureaat een beeldhouwwerk van Sofie Muller overhandigen.
Fadéla Amara (Ni Putes Ni Soumises) en Job Cohen (burgemeester van Amsterdam) waren de
eerste laureaten van de Burgerschapsprijs in 2005.
In 2006 ging de prijs naar zanger, schrijver en beeldend kunstenaar Wannes Van de Velde en het
regisseursduo Jean-Pierre en Luc Dardenne.
De Senegalese mensenrechtenactiviste Khady Koita, voorzitster van het Europees netwerk voor
de afschaffing van de vrouwelijke genitale verminking én auteur van het boek ‘Verminkt’ kreeg
de prijs in 2007.
De Burgerschapsprijs 2008 ging naar twee dames: Jeanne Devos, mensenrechtenactiviste en
oprichtster van de National Domestic Workers’ Movement (MDWM) en Simone Susskind,
voorzitster van Actions dans la Méditérranée.
In 2010 koos de jury alweer voor een duo, dat werd beloond voor zijn inspanningen voor de
reïntegratie van gedetineerden. Jacqueline Rousseau richtte in 1981 Adeppi (Atelier d’Education
Permanente pour Personnes Incarcérées) op en Guido Verschueren leidde 30 jaar lang de
gevangenis van Leuven op een bijzonder humane manier toewijding voor zijn gedetineerden.
En in 2011 werd de Burgerschapsprijs toegekend aan Stéphane Hessel, diplomaat,
mensenrechtenactivist en auteur van het pamflet “Neem het niet!” (“Indignez-vous !”), dat
wereldwijd meer dan 4 miljoen keer over de toonbank ging.
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