PERSBERICHT: PRIJS VOOR DE VRIJHEID 2015
Dinsdag 14 april 2015 – Libera! vzw

Denktank Libera! reikt de “Prijs voor de Vrijheid 2015” uit aan
Jean-Marie Dedecker, oud-senator en ere-volksvertegenwoordiger

Dit jaar kent Libera! de Prijs toe aan oud-senator en ere-volksvertegenwoordiger JeanMarie Dedecker voor ‘life time achievement’ in zijn strijd voor meer vrijheid in
Vlaanderen en meer vrijheid voor Vlaanderen.
Aan de laureaat komt de verdienste toe om op eigen kracht de politieke polarisatie
tussen het centrum-linkse establishment en de extreem-rechtse oppositie te hebben
doorbroken en de Vlamingen een centrum-rechts en klassiek-liberaal alternatief te
bieden. De laureaat heeft ook de moed gehad in zijn publicaties de ‘pensée unique’
omtrent verscheidene themata, zoals de subsidiestaat, het migratiebeleid, de
klimaatreligie, ter discussie te stellen.
De uitreiking vindt plaats op vrijdag 26 juni om 19 uur in het Casino van Middelkerke.
De laudatio wordt gehouden door Prof. Dr. Carl Devos van de Universiteit Gent.
----De Prijs voor de Vrijheid is een jaarlijkse politieke erkenning die sinds 2010 wordt
uitgereikt door de denktank Libera! vzw. In 2014 werd deze toegekend aan Peter De
Keyzer, hoofdeconoom van BNP Paribas Fortis, met een laudatio van vice-premier
Alexander De Croo, in 2013 aan de rechtsfilosoof prof. Frank Van Dun, met een laudatio
door prof. Paul Cliteur, in 2012 aan toenmalig Trends-hoofdredacteur Johan Van

Overtveldt met een laudatio van prof. 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 een laudatio door 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 partij-onafhankelijke 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
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