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Is racisme ook maar een mening? 

Debat over vrije meningsuiting  

Hoe kan of moet een universiteit omgaan met racisme? Heeft vrije meningsuiting grenzen? En tot op welke 

hoogte moeten medewerkers van de universiteit politiek neutraal zijn?  

Deze en andere vragen bespreken we tijdens de debatavond op donderdag 22 november 2018. Eerst debatteert 

het panel over een aantal stellingen. Daarna wordt het publiek mee betrokken in het debat. 

Panel: 

• Mia Doornaert (journalist en columnist voor De Standaard)  

• Dylan Couck (Ondervoorzitter en Bestuurder Onderwijs van de Vlaamse Vereniging van Studenten) 

• Chokri ben Chikha (acteur, theatermaker, docent en artistiek onderzoeker) 

• Ignaas Devisch (professor medische filosofie en ethiek UGent en Arteveldehogeschool, auteur en 

columnist voor de Standaard) 

Moderator: Chris Van Den Abeele 

Inkom: Gratis, zonder inschrijving 

Wanneer: 22 november om 20u30 

• Locatie: Auditorium 2, Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen (Henri Dunantlaan 2, 

9000 Gent). https://www.ugent.be/pp/nl/contact/hoe-de-fppw-bereiken.htm 
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