PERSBERICHT
Stéphane Hessel – Laureaat van de Burgerschapsprijs 2011
van de Stichting P&V
Op donderdag 17 november reikt de Stichting P&V voor de zevende maal haar
Burgerschapsprijs uit. Deze prijs wordt elk jaar uitgereikt aan personen, initiatieven of
organisaties in België of het buitenland die zich op voorbeeldige manier inzetten voor
meer openheid, democratie en tolerantie in onze samenleving.
Huldiging van Stéphane Hessel
Hij werd geboren in 1917 en was tijdens de Tweede Wereldoorlog actief in het verzet. In
1948 schreef hij mee aan de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Tot op
vandaag zet hij zijn strijd voort. Stéphane Hessel is een buitengewone man die ons
aanspoort om in de voetsporen te treden van de Nationale Raad van de Weerstand.
Neem het niet! en Doe er iets aan! zijn zijn devies.
Onze samenleving verandert en daarmee ook onze motieven voor verontwaardiging,
al blijven ze even talrijk. Stéphane Hessel hekelt de dictatuur van de financiële markten,
de groeiende kloof tussen rijk en arm, de manier waarop immigranten worden
behandeld, het gebrek aan respect voor onze planeet, enzovoort. Moeten we dit
allemaal tolereren? Stéphane Hessel nodigt ons uit tot reactie en engagement, want
samen kunnen we bouwen aan een toekomst met meer rechtvaardigheid en
menselijkheid.
Strijd tegen de onverschilligheid
De Stichting P&V werd opgericht in 2000 door de P&V Verzekeringsgroep, die ook
hoofdsponsor is. De Stichting vecht tegen de uitsluiting van jongeren. Met haar acties
probeert ze de waarden van de sociale economie te promoten: participatie,
emancipatie, solidariteit en burgerzin, om zo onze jongeren aan te zetten om aan een
betere wereld te bouwen.
In dit kader vervult Stéphane Hessel een voorbeeldfunctie. Zijn pamflet Neem het niet!
vindt zijn weg naar meer dan drie miljoen lezers en brengt massa’s mensen (in de eerste
plaats jongeren) op de been. De publicatie van dit werk valt als bij toeval samen met
de Arabische lente. De revolutie vindt navolging in Spanje, vanwaaruit de beweging
van de indignados – geïnspireerd door de originele titel van het boek van Stéphane
Hessel (‘Indignez-vous!’) – zich verspreidt over de hele wereld.
De Stichting P&V en de jury van de Burgerschapsprijs 2011 willen benadrukken dat
burgers de strijd tegen onrechtvaardigheid kunnen winnen. "De herinnering aan de
waarden van het verzet moet jongeren kunnen behoeden voor onverschilligheid,"
verklaart Stéphane Hessel. Hij wil jongeren hoop geven, want samen kunnen ze het
verschil maken.
De Burgerschapsprijs van de Stichting P&V
De prijsuitreiking vindt plaats op donderdag 17 november om 18 u in l’Arsenal te Brussel.
Rik Coolsaet, professor Politieke Wetenschappen, zal de laureaat voorstellen.
Ook de voorzitters van de jongerenorganisaties van verschillende politieke partijen
reageren op het leven en werk van Stéphane Hessel.
De Stichting zal de laureaat een beeldhouwwerk overhandigen van de hand van Philip
Aguirre y Otegui.

Fadéla Amara (Ni Putes Ni Soumises) en Job Cohen (burgemeester van Amsterdam) waren de
eersten die in 2005 de Burgerschapsprijs in ontvangst mochten nemen.
In 2006 waren de laureaten de 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 en auteur van het boek Verminkt, ontving
de prijs in 2007.
In 2008 waren twee dames laureaat: Jeanne Devos, mensenrechtenactiviste en oprichtster van
de National Domestic Workers' Movement (NDWM) en Simone Süsskind, voorzitster van Actions
dans la Méditerranée.
In 2009 zagen twee Belgische organisaties zich beloond voor hun inspanningen ter bevordering
van de interculturele dialoog en de sensibilisering van burgerzin: Kif Kif en Les Territoires de la
Mémoire.
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 leidt al 30 jaar lang de
gevangenis van Leuven op een humane manier en met een bijzondere toewijding voor zijn
gedetineerden.
Meer informatie vindt u op de website www.stichtingpv.be
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