Uitnodiging persconferentie
Middenveld roept halt aan verdere beknotting van haar grondwettelijk recht op vereniging en vrije
meningsuiting
Beste journalist,
Het recht op vereniging en vrije meningsuiting zijn grondwettelijk verankerd en maken sociale actie in
ons land mogelijk. Toch wijzen recente gebeurtenissen erop dat die rechten in de praktijk nog steeds
niet definitief verworven zijn. Het maatschappelijk middenveld trekt daarom aan de alarmbel en legt een
platformtekst met een aantal concrete knelpunten voor aan de komende federale regering.
Het hoe en waarom van die knelpunten lichten we graag toe tijdens een persconferentie. Het programma ziet er als volgt uit:

-

Ludo De Brabander van Vrede VZW schetst de context en het platform
Peter De Smet van Greenpeace, journalist Douglas De Coninck en Daniël Flinker van Clea (Comité
pour la liberté d’expression et d’association) getuigen elk vanuit hun organisatie en eigen ervaring
Dajo De Prins, verbonden aan de rechtsfaculteit van de Universiteit Antwerpen en beleidsmedewerker
bij de Liga voor Mensenrechten, zal het hebben over het wetgevend kader en de evolutie in de
houding van het gerecht en de politie en geeft toelichting bij de getuigenissen en andere case-studies
Ludo De Brabander lanceert in naam van de ondertekenaars van de platformtekst een oproep naar de
federale regering
Vragenronde

U wordt vriendelijk uitgenodigd aanwezig te zijn op deze persconferentie die plaatsvindt op woensdag
27 juni in het Beurskafee van de Beursschouwburg, A. Ortsstraat 20-28 in 1000 Brussel. We starten
om 10.30 uur, einde voorzien om 11.30 uur. Gelieve uw aanwezigheid per kerende mail of telefonisch te
bevestigen bij Marleen Houtmeyers, 0494/51.09.91 of marleen.houtmeyers@be.greenpeace.org.
Nog op woensdag 27 juni vindt er in het Beurskafee het Rap for free speech-concert plaats. Start
om 18.00 uur met getuigenissen van organisaties en personen die vervolgd worden omwille van hun
activisme. Personaliteiten betuigen hun steun. Het live-concert AKRO van STARFLAM zorgt voor een
pittige apotheose. Toegang is gratis en iedereen is welkom!
Vriendelijke groeten en graag tot 27 juni.
Het Platform voor Vrije Meningsuiting
Contact: marleen.houtmeyers@be.greenpeace.org
gsm: 0494/51.09.91

