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Proposition de motion introduite par Mme De Baets et M. Mampaka 

concernant « la dénomination d'une place ou d'une rue de Bruxelles en 

l'honneur de Nelson Mandela » 

Motie van mevrouw Debaets en de heer Mampaka betreffende “het 

vernoemen van een Brussels plein of straat naar Nelson Mandela” 

Mevrouw Debaets.- Mijnheer de burgemeester, begin december vorig jaar 

nam Zuid-Afrika, samen met de rest van de wereld, afscheid van hun Vader 

des Vaderlands. Nelson Mandela is het boegbeeld van de strijd van het 

Afrikaans Nationaal Congres tegen het apartheidsregime in Zuid-Afrika. Na 

jarenlange gevangenschap kreeg hij samen met Frederik Willem de Klerk in 

1993 de Nobelprijs voor de vrede voor "hun inspanningen voor het vreedzaam 

einde van het apartheidsregime en het leggen van de funderingen voor een 

nieuw democratisch Zuid-Afrika”. 

Bij de eerste vrije, niet-raciale verkiezingen in 1994 werd de op dat moment 

75-jarige Mandela verkozen tot president van de Republiek Zuid-Afrika. hij 

werd het wereldwijde symbool van de verzoening tussen verschillende 

culturen. 

Gelet ophet recente overlijden van Nelson Mandela en het eerbetoon dat 

internationaal gebracht wordt; 

Gelet op het feit dat Nelson Mandela niet alleen president, anti-

apartheidsheld, maar ook nobelprijswinnaar voor de vrede was; 

Gelet op het feit dat hij als vredesactivist en bruggenbouwer ook symbool 

staat voor het samenleven tussen bevolkingsgroepen in onze stad; 

Gelet op het feit dat sociale rechtvaardigheid, een thema dat als een rode 

draad door het leven van Nelson Mandela liep,ook in de multiculturele 

metropool Brussel een thema is dat hoog op de agenda staat; 
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Overwegende dat Brussel als hoofdstad van België en Europa niet kan 

achterblijven en het voorbeeld van andere internationale steden moet volgen; 

vraagt onze fractie aan het College om 

een straat of plein naar Nelson Mandela te vernoemen en hiermee het 

voorbeeld van andere internationale steden te volgen; 

hiervoor een prominente plaats te voorzien in het centrum van onze stad, als 

multiculturele metropool en hoofdstad van België en Europa. 

Mijnheer de burgemeester, sta mij toe nog even het woord te richten tot de 

verschillende leden van het College die, terecht, vaak pleiten voor meer 

respect. Ik zou toch graag hebben dat, als leden van deze gemeenteraad het 

woord richten tot het College, men het respect zou hebben om er aandachtig 

naar te luisteren. 

M. le Bourgmestre.- La parole est à M. Mampaka. 

M. Mampaka.- Ce sujet fait l'unanimité. Notre Ville, au titre de capitale de 

l'Europe, a un rôle particulier à jouer. Les opportunités ne manquent pas de 

donner à une rue ou une place le nom de Nelson Mandela, puisque de 

nouveaux quartiers et lotissements sont créés sur le territoire de notre 

municipalité. Nous y verrions une expression claire de notre volonté 

d'instaurer un réel esprit de tolérance sur notre territoire. 

Mme Nagy.- Je ne souhaite pas galvauder la mémoire de Nelson Mandela, 

mais il est essentiel de rappeler son combat contre le racisme. Toutefois, je 

vois dans cette initiative unilatérale du cdH-CD&V, prise sans aucune 

concertation avec les autres groupes, une tentative de récupération 

opportuniste qui ne me semble pas à la hauteur des idéaux défendus par ce 

grand homme. Néanmoins, nous soutiendrons ce texte dont l'idée générale 

nous semble respectable.  

De heer Van den Driessche.- Il sluit mij aan bij de tussenkomsten van mijn 
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collega's en ik zal voor stemmen.   

Mme Milquet.- Déposer une motion, c'est la soumettre à l'avis de tous. Nous 

n'avons pas voulu tirer la couverture à nous. Nous n'avons même pas publié 

de communiqué à ce sujet. Il nous semblait qu'un tel personnage méritait une 

telle initiative, que nous sommes prêts à partager avec d'autres. 

M. Courtois, échevin.- Nous pourrions même envisager de donner le nom de 

Mandela à un bâtiment public de la Ville. Je propose que nous rédigions 

rapidement un texte commun à ce sujet. 

M. le Bourgmestre.- Il a été difficile de trouver un endroit pour créer un 

square Allende. Un lieu plus visible serait souhaitable. Je rejoins la 

proposition de M. Courtois de rédiger un texte commun. 

Mevr. Debaets.- Mijnheer de burgemeester, het is uiteraard een goed voorstel 

om dat op een rustige en gedegen manier te bekijken. 

Zoals de fractievoorzitster zei, telt uiteraard het symbolische karakter van de 

daad. Het kan een plein, gebouw of park zijn om het samenleven in Brussel 

positief te onderstrepen. 

De Burgemeester.- De motie is dus ingetrokken en wij zullen hierop 

terugkomen over enkele weken. 

 
 
 


