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Festival Internationale 
Solidariteit in teken 
van volkerenrechten 

 

Van 4 tot 17 oktober vindt het festival van de Internationale Solidariteit plaats in Anderlecht. Het 

festival, georganiseerd door schepen van Internationale Solidariteit Julien Milquet met de steun 

van burgemeester Fabrice Cumps en het schepencollege van Anderlecht, staat dit jaar in het teken 

van volkerenrechten. Via theater, dans, cinema, muziek, slam en beeldende kunsten nodigt het 

festival uit om na te denken over volkerenrechten in de ge(de)koloniseerde gebieden.  

 

Ook dit jaar is de dienst Internationale Betrekkingen van de gemeente Anderlecht er van 4 tot 17 oktober 

weer met haar Festival van de Internationale Solidariteit. Vorig jaar ging het Festival over (de)kolonisatie. 

Dit jaar breien ze een vervolg aan deze thematiek door dieper in te gaan op volkerenrechten in de 

ge(de)koloniseerde gebieden.  

De dienst Internationale Betrekkingen heeft hiervoor een reeks uiteenlopende activiteiten rond het thema 

volkerenrechten georganiseerd op verschillende locaties in Anderlecht zoals het Raadsplein, het 

Koloniale-Veteranensquare, COOP, het TicTac Art Center, en Espace 16 arts. Via verschillende vormen 

van artistieke expressie nodigt het festival de bezoeker uit om na te denken over volkerenrechten en 

dekolonisatie.  

“Na het werk van vorig jaar over de plaats van de kolonisatie in de openbare ruimte en de week van 

activiteiten rond dit thema, was de logische volgende stap om belangstelling te wekken voor het vraagstuk 

van volkerenrechten, met name gekoloniseerde volkeren, en kwesties van zelfbeschikking. Met dit festival 

dompelt Anderlecht zich onder in deze thema's, in het bijzonder de Palestijnse kwestie en die van de 

rechten van de inheemse Amerikanen, met verschillende dagen van debatten, conferenties, culturele 

voorstellingen...", aldus schepen Julien Milquet. 

Zo is er bijvoorbeeld een tentoonstelling van portretten van Palestijnse vrouwen, een installatie ter ere van 

verbannen volkeren, een concert van het Zamâankoor (repertoire van Arabische liederen), een debat over 

het ontstaan van het Israëlisch-Palestijnse conflict, een hedendaagse dansvoorstelling rond cultureel 

erfgoed, een literaire ontmoeting met de Palestijnse journalist en schrijver Majd Khalifeh, een bijeenkomst 

over de Zapatista-opstand in Mexico of een tentoonstelling over de inheemse volkeren van Colombia. Alle 

activiteiten zijn bovendien gratis! Ontdek de volledige programmatie onderaan of op 

www.anderlecht.be/nl/internationale-solidaritei
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