Samenvatting programma
Difference Day 2022 – 2 tem 5 mei
Difference Day 2022 wordt georganiseerd door Vrije Universiteit Brussel, Université libre de
Bruxelles, Erasmushogeschool Brussel, BOZAR, Evens Foundation. Zij krijgen hierbij de steun
van de Vlaamse en Franstalige media, Bertelsmann, EBU, EPC, het Europees Parlement, de EC,
het European Democracy Endowment fund en de ministers van media van beide landsdelen.
Studenten aan het woord - Students’ Speakers Corner - 3 mei - 12:00 – 14:00 - outside
terrace BOZAR restaurant
Ondertussen een klassieker op Difference Day: de Students’ Speakers Corner. De vrijheid van
meningsuiting is een hoog goed in onze maatschappij. Met de Students’ Speakers Corner
willen VUB en EhB (Universitaire Associatie Brussel) en ULB Brusselse studenten een uniek
podium bieden om hun boodschap – in het Nederlands, Frans of Engels - te brengen voor
een publiek van medestudenten, geïnteresseerden en toevallige voorbijgangers. De Students’
Speakers Corner vindt al voor de vierde keer plaats en zal op dinsdag 3 mei ongetwijfeld weer
garant staan voor bevlogen, geëngageerde en geïnspireerde toespraken van een nieuwe
generatie studenten. Verbaal vuurwerk dus!
Andere highlights
Difference Day 2022 vindt plaats op verschillende locaties in Brussel en biedt een boeiend en
rijk programma aan. Zo is er bijvoorbeeld het gesprek van Alicja Gescinska met Hind Fraihi
over haar boek Antipode, waarin zij zich buigt over radicale standpunten of meningen die
ingaan tegen de heersende opinie. Een gesprek over de broosheid en weerbaarheid van onze
democratie. Op drie mei vindt er ook een paneldiscussie plaats met Witrussische en
Oekraïense journalisten over hun ervaringen. Witrussische journalisten leven al decennia in
een dictatuur en worden er vervolgd; Oekraïense journalisten werden van een dag op de
andere geconfronteerd met een oorlog op eigen grondgebied. Wat betekent dit voor hun
werk en hun leven? Met Natalia Gumenyuk, Oekraïense journalist en oprichter van Public
Interest Journalism Lab, Barys Haretski & Hanna Valynets van Belarusian Association of
Journalists, Jakub Parusinski, van The Fix en Pavol Demes, EED Executive committee vice-chair
and GMFUS fellow.
De organisatie EnGaje die zich inzet voor vervolgde journalisten neemt ook deel aan DD2022
en met The Hungarian Playbook van journalist and documentairemaker Bence Máté brengt
Difference Day een documentaire over het autoritaire regime in het Hongarije van Viktor
Orban. Verder op het programma ook They Blew Her Up, een beklijvend theaterstuk van
Herman Grech van The Times of Malta over de moord op de Maltese journaliste en anticorruptie-activiste Daphne Caruana Galizia, in aanwezigheid van haar zoon Matthew.
Het volledige programma is te vinden op https://www.differenceday.com/event. Bij vragen
over het progamma kan u terecht via itsdifferenceday@gmail.com.

