Persbericht:
De Stad Brussel lanceert een campagne ter bescherming van
Dokter Mukwege, Nobelprijswinnaar voor de vrede 2018

De Stad Brussel lanceert vandaag, dinsdag 28 augustus, een campagne om de levensbedreiging
gericht tot dokter Mukwege aan te kaarten en mee te strijden voor zijn veiligheid en bescherming.
Denis Mukwege, bijgenaamd als «de dokter die vrouwen herstelt » richtte in 1999 het ziekenhuis
Panzi in Bukavu op, waar tot op vandaag ruim 60.000 vrouwen en kinderen, slachtoffers van
seksueel misbruik werden verzorgd. Dagelijks ontvangt dit ziekenhuis een tiental slachtoffers van
verkrachting, gebruikt in deze streek als oorlogsmisdaad. Dokter Mukwege slaagde er zo in de
wereld te informeren en te sensibiliseren over de bloedbaden aangericht in Oost-Congo.
Het Observatorium voor de Bescherming van de Rechten van de Mens werd door betrouwbare
bronnen geïnformeerd van intimidatie en doodsbedreigingen ten opzichte van dr. Denis Mukwege.
De recente bedreigingen volgen op de aanklacht van dokter Mukwege van het bloedbad dat op 16
en 17 juli in het dorp Kipupu (Zuid-Kivu) plaatsvond, waarbij 200 doden en vermisten achterbleven.
De Stad Brussel sluit zich resoluut aan bij de internationale vraag naar de bescherming van Dr.
Mukwege door te eisen dat alle maatregelen worden genomen om zijn veiligheid, die van zijn familie
en die van het medisch personeel van het Panzi-ziekenhuis te verzekeren.
De Stad Brussel, het Sint-Pietersziekenhuis, de ULB en in het bijzonder Dokter Guy-Bernard Cadière
steunen Dokter Dénis Mukwege al jarenlang zowel financieel als moreel. Het verplegend personeel
van de twee ziekenhuizen werkt samen om de best mogelijke zorg te bieden aan slachtoffers van
seksueel geweld. Dokter Denis Mukwege, is sinds 2017 professor aan de ULB en ontving in 2018 de
Nobelprijs voor de vrede.
Een digitale campagne met projectie op de 70 digitale schermen van de Stad Brussel (zie foto
hieronder) wordt vanmiddag gelanceerd, evenals een projectie op het grote scherm op het De
Brouckèreplein. Een hashtag #ProtectDrMukwege wordt gelanceerd om de discussie rond dit
onrecht op sociale netwerken op te starten. Ook zal de Stad Brussel het probleem aankaarten door
een officieel schrijven te richten aan verschillende internationale instanties (Europese
commissarissen, voorzitter van de Europese Raad en het Europese Parlement, secretaris-generaal
van de Verenigde Naties en de OESO, de directeur van het Nobelcomité, de voorzitter van de Koning
Boudewijnstichting,...) met de vraag voor de bescherming van Dr. Mukwege.
“Ik wil mijn grote bezorgdheid, evenals die van professor Cadière, betreffende de bedreigingen
tegenover Dokter Mukwege uiten. Deze dokter aanvallen, is een aanval op de menselijke waarden
die hij tot leven brengt via zijn acties tegen de onmenselijke oorlogsmisdaden die worden gepleegd
in de regio Zuid-Kivu in de Democratische Republiek Congo. Het is dringend noodzakelijk dat
buitenlandse zaken, die ik over dit onderwerp heb aangeschreven, en de federale regering druk

uitoefenen op de VN om hem te beschermen. We zullen samen met hem blijven vechten voor meer
gerechtigheid in Congo. » zegt Philippe Close, burgemeester van de Stad Brussel. Hij voegt eraan toe:
"Ik moedig iedereen aan om de hashtag #ProtectDrMukwege zoveel mogelijk te delen op sociale
media. We kunnen niet langer zwijgen en we moeten ieder op ons niveau zijn strijd aangaan en
ondersteunen! "
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