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De Stad Brussel treedt toe tot het netwerk “Lichtbaken” van Amnesty International. Door deze 
symbolische daad verleent de Stad een blijvende steun aan mensen in gevaar wereldwijd.

Yvan Mayeur, Burgemeester, “voor de nieuwe editie van “lichtbaken” verbindt de Stad zich met veel 
enthousiasme aan 24 andere steden en gemeenten van Wallonië en Brussel en aan vier universiteiten om de 
Internationale dag van de Mensenrechten te vieren. De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens 
beschrijft in haar inleiding dat de Staten zich verbinden om het universeel en effectief respect voor de rechten 
van de Mens en de fundamentele vrijheden te verzekeren. Ik voeg daaraan toe: “Steden en gemeenten ook”.”

Het netwerk « Lichtbaken » verdedigt het recht op participatieve democratie, veiligheid, gelijkheid tussen vrouw 
en man, kinderrechten, het recht op openbare diensten, gewetens- en geloofsvrijheid, vrijheid van mening en 
informatie, vrijheid van vergadering, vereniging en om een vakbond op te richten, recht op cultuur, op huisvesting, 
water en voedsel en op een duurzame stedelijke ontwikkeling. “Deze waarden die de basis zijn van onze democratie 
en die de solidariteit tussen burgers versterken, roepen op tot een lokaal engagement. Daarom kan de Stad Brussel 
een belangrijke rol spelen inzake Mensenrechten, eerst op haar grondgebied maar ook in de wereld omwille 
van haar internationale uitstraling”, benadrukt de Schepen voor Internationale Solidariteit Ahmed El Ktibi. 

Het openbaar onderwijs van de Stad ontwikkelde samen met Amnesty workshop en initiaties rond 
burgerschap  voor de leerlingen van de Stad. Faouzia Hariche, Schepen voor het Openbare onderwijs, 
voegt er aan toe “Met de vele projecten die worden gerealiseerd  door onze docenten, voeren we een 
meedogenloze strijd zonder compromissen tegen alle vormen van geweld en voor wederzijds respect. Onze 
ambitie is om een kritische geest te ontwikkelen bij onze jongeren, de capaciteit om een dialoog aan te gaan 
en te argumenteren. Voor ons moet de school individuen opleiden die zelf kunnen werken aan hun eigen 
ontwikkeling en aan een democratische maatschappij, open, harmonieus en verdediger van Mensenrechten.”

Mohamed Ouriaghli, Schepen voor Gelijke kansen roept op tot waakzaamheid, ook bij ons: “Amnesty International 
telt een honderdtal gevangenen voor hun mening wereldwijd. Onze diplomatieke inzet, op nationaal en lokaal 
vlak, moet versterkt worden om hen onvervreemdbare Mensenrechten te garanderen. Een eis die zich ook aan ons 
oplegt, op ons grondgebied, waar elk individu moet kunnen genieten van zijn fysieke en intellectuele integriteit.”

De Stad wenst ook Hamid Babaei te ondersteunen. Deze Iraanse student in België werd in zijn land veroordeeld 
voor “het in gevaar brengen van de nationale veiligheid door te communiceren met vijandige staten”. Hij weigerde 
andere Iraanse studenten in België te bespioneren. De Gemeenteraad van maandag 7 december begon met een 
steunactie voor de student: een foto met alle leden van de Gemeenteraad die een bordje dragen met  “Free Hamid”. 
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Op 10 december viert de Stad Brussel de Internationale dag voor de Mensenrechten  en organiseert ze samen 
met Amnesty International een reeks activiteiten: 

Van 14u30 tot 18u, op de voetgangerszone, wordt het publiek uitgenodigd om Hamid Babaei te steunen. Er 
worden kaarsen van Amnesty International en vignetten van “Le chat” van Philippe Geluck verkocht en er is 
ook een stand van de leden van de Stedelijke Adviesraad voor Internationale Solidariteit van de Stad Brussel. 

17u, op de Grote Markt zal François Graas, voorzitter van Amnesty International voor Franstalig België 
officieel het label “Lichtbaken” aan de Burgemeester geven, in aanwezigheid van de Schepenen Mevrouw 
Hariche, Mijnheer El Ktibi en Mijnheer Ouriaghli.

17u45, een fakkeltocht van de Grote Markt naar de voetgangerszone, begeleid door de fanfare van de 
Meyboom om een reuze kaars aan te steken.   
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