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Denktank Libera! verleent de “Prijs voor de Vrijheid 2013” aan
Prof. dr. em. Frank Van Dun
De Prijs voor de Vrijheid voor het jaar 2013 wordt toegekend aan de Vlaamse
rechtsfilosoof prof. dr. em. Frank Van Dun. Na zijn rechten- en filosofiestudies aan de
Universiteit Gent was Frank van Dun van 1974 tot 1985 verbonden aan het seminarie
voor algemene rechtsleer van de rechtsfaculteit van de Universiteit Gent. Van 1986 tot
2005 was hij universitair hoofddocent rechtsfilosofie aan de Universiteit van Maastricht.
Sinds 1989 is hij lid van de Vakgroep Grondslagen en Geschiedenis van het Recht van
dezelfde faculteit. In 2011 werd hij emeritus. Van Dun is de auteur van ‘Het
fundamenteel rechtsbeginsel’ (1983), dat nog steeds als één van de belangrijkste
eigentijdse libertarisch-filosofische werken van het Nederlandse taalgebied geldt.
De Vlaamse klassiek-liberale denktank Libera! waardeert met deze toekenning aan
Frank Van Dun zijn heldere en consistente analyses van recht en wetgeving vanuit een
libertarische invalshoek. Frank Van Dun heeft steeds een samenleving verdedigd die
gebaseerd is op respect voor de natuurlijke rechten en vrijheden van mensen, en tegen
veel onbegrip in gepleit voor een samenleving van natuurlijke personen met haar eigen
natuurlijke rechtsorde van vrijheid onder gelijken. Hij wees voortdurend op de gevaren
van het monopoliseren van het rechtssysteem door de overheid, wat het rechtssysteem
partijdig en beïnvloedbaar maakt en bijgevolg tot onrecht kan leiden.
De Prijs voor de Vrijheid wordt uitgereikt op dinsdag 25 juni 2013 te Gent in de Grote
Aula van de Universiteit Gent. Aanvang om 18u30u. De lofrede wordt uitgesproken door
Prof. dr. Paul Cliteur, hoogleraar rechtsfilosofie aan de Universiteit Leiden. Vervolgens
verzorgt de laureaat de ‘Gustave de Molinari’-lezing.
-----

De Prijs voor de Vrijheid is een jaarlijkse politieke erkenning die sinds 2010 wordt
uitgereikt door de denktank Libera!. In 2012 werd deze toegekend aan Trendshoofdredacteur Johan Van Overtveldt met een laudatio van prof. dr. Frank Smets,
hoofdeconoom van de Europese Centrale Bank, in 2011 aan de Britse publicist Theodore
Dalrymple met een laudatio van N-VA-voorzitter Bart De Wever, en in 2010 aan
voormalig Europees Commissaris Frits Bolkestein met laudatio’s van Europees
parlementslid Derk Jan Eppink en voormalig Vlaams minister en Vlaams parlementslid
Patricia Ceysens. Van 2003 tot 2009 werd de prijs jaarlijks door Nova Civitas uitgereikt.
Libera! is een partijonafhankelijke Vlaamse denktank die zich inzet voor de waarden van
een vrije samenleving. Hierbij wordt vooral de nadruk gelegd op de bescherming en de
promotie van het private eigendomsrecht. Libera! publiceert academische studies,
beleidspapers en artikels. Verder worden maandelijks activiteiten georganiseerd.
Als Vlaamse denktank met ook een internationale focus is Libera! aangesloten bij New
Direction: Foundation for European Reform, het Stockholm Network, het Atlas Network
en de European Coalition for Economic Growth.
----Meer informatie over Libera! en de details van de prijsuitreiking: www.liberavzw.be
Meer informatie over de Prijs voor de Vrijheid: http://www.liberavzw.be/?page_id=25
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