Burgerschapsprijs voor 'vader' van indignados
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BRUSSEL - In Brussel is gisteren de Burgerschapsprijs aan Stéphane Hessel uitgereikt. Hij
wordt algemeen beschouwd als de inspirator van de Indignados.
De Burgerschapsprijs van de Stichting P&V wordt elk jaar toegekend aan iemand die vecht tégen
uitsluiting en vóór meer openheid en tolerantie in de samenleving. Vroegere laureaten waren o.m.
Wannes Van de Velde, zuster Jeanne Devos en Job Cohen.
Dit jaar koos de jury voor Stéphane Hessel (94). Hessel is Duitser van geboorte, maar liet zich in
1937 tot Fransman naturaliseren. Hij studeerde o.a. filosofie in Parijs.
Tijdens de Tweede Wereldoorlog sloot hij zich Londen aan bij het verzet en voegde zich bij
Charles de Gaulle in Londen. Als verbindingsofficier in Frankrijk werd hij opgepakt door de
Gestapo. Hij ontsnapte twee keer aan ophanging in de concentratiekampen van Buchenwald en
Bergen-Belsen.
Na de oorlog werd hij diplomaat. In die functie schreef hij in 1948 mee aan de Universele
Verklaring van de Rechten van de Mens. Later werd hij trouwens ambassadeur voor Frankrijk bij
de Verenigde Naties en in 1981 kreeg hij de eretitel "Frans ambassadeur voor het leven". Namens
de Franse staat onderhandelde hij in veel conflicten, o.m. In 1994 b.v. in Burundi tussen de Hutu's
en de Tutsi's.
Hij weerstond aan de lokroep van de politiek, maar laat zich op geregelde tijdstippen horen over
de alles overheersende dominantie van de financiële markten, over de klimaatopwarming, over
migratieproblemen en over het Israëlisch-Palestijns conflict. Alhoewel zelf van Joodse afkomst,
neemt hij het op voor de Palestijnen. In Frankrijk sympathiseert hij vooral met de ecologisten en
de socialiste Martine Aubry.

Indignados
In 2010 publiceerde hij een pamflet: Indignez-vous! Neem het niet! Dat wordt algemeen
beschouwd als de inspiratiebron voor de Indignados, de protestbeweging van jongeren die
ontstond in Spanje, maar zich ondertussen heeft verspreid over de hele wereld. Van het boekje
zijn al meer dan drie miljoen exemplaren verkocht. Volgens sommige waarnemers zou het ook
model gestaan hebben voor de Arabische Lente. Dit jaar schreef hij een vervolg op zijn aanklacht
tegen sociale uitsluiting onder de titel: Doe er iets aan!PG
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