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Chris Van den Wijngaert
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Lukas De Vos

 Volgens velen staan anno 2018 mensenrechten onder druk als gevolg van mondiale 		
(geo)politieke, ecologische en andere ontwikkelingen zoals terrorisme, klimaatopwarming,
oorlogen, migratie en vluchtelingenstromen.
 Zijn deze ontwikkelingen gegronde redenen om te tornen aan de mensenrechten vastgelegd
in afspraken en verdragen? Zijn mensenrechten dan relatief in plaats van universeel?
 Welke gevolgen hebben deze ontwikkelingen voor elementaire vrijheden en democratische
verworvenheden? Komt het respect voor de rechtsstaat op de helling te staan?
 Kortom, beleven we een ‘herfsttij der mensenrechten’? Valt dit tij nog te keren? En welke
maatregelen kunnen of moeten we dan nemen?

PROGRAMMA

19.00 uur: onthaal
19.30 - 21.00 uur: (korte) lezingen door Christophe Busch, Koert Debeuf, Chris Van den Wijngaert
21.00 - 21.45 uur: gesprek gemodereerd door Lukas De Vos, VRT-journalist
22.00 uur: napraten + drankje in Agora café (Universiteit Antwerpen)
Christophe Busch is algemeen directeur van Kazerne Dossin en expert dadergedrag bij collectief
geweld. Als criminoloog en master in de Holocaust en Genocidestudies slaat hij een brug
met terrorismestudies. Hij stichtte UFUNGU, een netwerk van experten ter bestrijding van
radicalisering en polarisering.
 Hij spreekt over het ‘het herfsttij der mensenrechten’. Hoe evolueert onze omgang met
mensenrechten van groei en bloei in harmoniserende tijden (na 1945) tot verschraling in
polariserende tijden (vandaag)?
Koert Debeuf is directeur van het Tahrir Institute for Middle East Policy, Associate Researcher
aan de VUB en Visiting Research Fellow aan de Universiteit van Oxford. Hij was adviseur en
speechschrijver van toenmalig eerste minister Guy Verhofstadt en woonde van 2011 tot 2016
in Cairo, waar hij de Europese Liberalen vertegenwoordigde. Hij is auteur van onder meer
‘Koorddansers van de Macht’ (2009), ‘Inside the Arab Revolution’ (2014) en ‘Tribalization. Why
war is coming’ (2018).
 Hij vertrekt vanuit de vaststelling dat de voorbije jaren de vrijheid van pers en meningsuiting,
de democratie, de vrede en dus wellicht ook de mensenrechten in de wereld erop achteruit gaan.
Dat geldt niet alleen voor landen als Turkije, Rusland, Egypte of de Verenigde Staten, maar ook
voor Europa. Ook in België worden mensenrechten vandaag luidop in vraag gesteld. Sommigen
noemen het UVRM niet meer werkbaar en ronduit achterhaald. Een verontrustende evolutie?
Chris (barones) Van den Wijngaert is internationaal bekend als rechter bij het Joegoslavië-tribunaal
en het Internationaal Strafhof (2009-2017). Zij doceerde strafrecht aan de Universiteit Antwerpen,
ontving vijf eredoctoraten (Uppsala, Brussel, Case Western Reserve, Maastricht en Stellenbosch)
en kreeg recent de Award for Peace and Justice in St Louis.
 Zij spreekt over de rol van internationale straftribunalen voor de bescherming van
mensenrechten. Zij vormen de overgang van het ‘schild’ (bescherming van individuen tegen
schending van mensenrechten naar het ‘zwaard’ (bestraffing van individuen die verantwoordelijk
zijn voor zware schendingen van mensenrechten). De verbodsbepalingen inzake internationale
‘kernmisdaden’ (genocide, misdaden tegen de mensheid, oorlogsmisdaden en sinds kort ook
agressie) zijn absoluut. Hier is geen plaats voor een relativiteitsdenken.

INFO EN INSCHRIJVINGEN

Inkom: € 5 (studenten gratis), ter plaatse te betalen (incl. drankje).
Inschrijvingen (verplicht) en info: Nationaal secretariaat Humanistisch verbond,
Pottenbrug 4, 2000 Antwerpen, secretariaat@humanistischverbond.be, T 03 233 70 32
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