
Antwerpen, persbericht 7 maart 2017: Infoavond over Palestijnse gevangenen 

wordt niet gecensureerd. 

Dinsdag, 7 maart, wordt door studenten van de Universiteit Antwerpen een 

informatieavond georganiseerd over de barre levensomstandigheden van Palestijnse 

gedetineerden in Israëlische gevangenissen. Eén van de sprekers is advocaat van de 

gerespecteerde mensenrechtenorganisatie Addameer die zich bekommert om het lot 

van Palestijnse gevangenen en reeds tal van gedegen rapporten heeft gepubliceerd. Wij 

ondergetekenden spreken onze grote waardering uit voor het besluit van het 

universiteitsbestuur dit vreedzame initiatief inderdaad te laten doorgaan.  

Wij veroordelen de verdachtmakingen en kwalijke laster waarmee door de Vereniging 

der Joodse studenten van Vlaanderen gepoogd werd de avond te doen censureren. Bij 

de organisatie van de infoavond zijn er geen enige racistische motieven in het spel; zij 

bestrijden juist elke vorm van racisme, waaronder ook de stelselmatige 

ontmenselijking van het Palestijnse volk. Door gefundeerde kritiek op het beleid van de 

Israëlische overheid weg te zetten als antisemitisme verdedigen de initiatiefnemers 

van deze hetze, gewild of ongewild, de racistische kolonisatiepolitiek van Israël.  

Zowel door de Europese Unie als door de VN Veiligheidsraad, onlangs nog met 

Resolutie 2334, is het Israëlische beleid van kolonisering in de Bezette Gebieden keer 

op keer veroordeeld als strijdig met het internationaal recht. Precies omwille van de 

nauwe banden tussen Europa en Israël – historisch zowel als actueel – beschouwen wij 

het als onze morele plicht als Europeanen om Israël ertoe te brengen de fundamentele 

mensenrechten van de Palestijnse mannen, vrouwen en kinderen – zoals het recht op 

een waardig leven, op vrijheid, rechtvaardigheid en zelfbeschikking, op onderwijs en 

onderzoek, e.a. – eindelijk te eerbiedigen.  

Kritiek, informatieverspreiding en vreedzame actie zijn daartoe een vereiste. Zij vallen 

trouwens onder de vrijheid van meningsuiting zoals erkend werd door Mevrouw 

Federica Mogherini, ondervoorzitter van de Europese Commissie en belast met het 

buitenlandbeleid van de Europese Unie. De hetze ontketend door een 

studentenvereniging is in onze ogen niet alleen een aanval op de  strijd voor 



mensenrechten in Palestina, zij is ook een aanval op de universiteit als plaats van 

kritische reflectie. 
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