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Herdenking van de slachtoffers van de schietpartij aan het Joods Museum in de
scholen van de Stad Brussel.
Brussel, 28 mei 2014 – Deze vrijdag 30 mei om 11:30u. zal in alle secundaire scholen van de
Stad Brussel een tekst voorgelezen worden die de daden van afgelopen zaterdag
veroordeeld. De Burgemeester en het voltallige Schepencollege zullen zelf aanwezig zijn bij
de lezing van de tekst in het Dachsbeck Lyceum.
De tekst benadrukt de wreedheid van de actie die plaatsvond aan het Joods Museum van België
op zaterdag 23 mei. Bovendien beklemtoont de tekst ook dat dergelijke feiten volledig ingaan
tegen de normen en waarden waarop de Stad Brussel is gebouwd.
“Het is belangrijk dat de Stad Brussel en haar inwoners een hulde kunnen brengen aan de
slachtoffers en hun steun kunnen betuigen aan de nabestaanden. Onze stad heeft altijd al
waarden zoals tolerantie, vrede en vrijheid uitgedragen. De wreedheid van zaterdag is een
aanval op deze waarden. Het is belangrijk om iedereen in Brussel, en in de hele wereld te wijzen
op het belang van deze waarden” zegt Yvan Mayeur, burgemeester van de Stad Brussel.
“Het onderwijs in de Stad Brussel wordt vooral gekenmerkt door waarden zoals democratie,
openheid, vrijheid en rechtvaardigheid. Het onderwijs heeft een belangrijke rol in de opbouw
van een democratische en solidaire maatschappij met respect voor iedereen. In lijn met de
verschillende projecten in onze scholen tegen racisme en tegen het antisemitisme, moeten we
nu ook reageren tegen deze afgrijselijke daad.” zegt Faouzia Hariche, schepen van onderwijs.
De Stad Brussel heeft ook een rouwregister geplaatst in de inkomhal van het stadhuis voor de
mensen die hun medeleven willen betuigen aan de slachtoffers en hun nabestaanden. Het is
iedere dag toegankelijk tussen 8:30u en 17:30u.

Contactpersoon pers – kabinet van de Burgemeester:
Carl Theunis – 0494/32.84.16
Journalisten die de lezing van de tekst in het Dachsbeck Lyceum willen bijwonen, zijn welkom op vrijdag
30 mei om 11:30u. – Strostraat 24, 1000 Brussel

