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AAN DE ZIJLIJN?

RWANDA DOOR DE OGEN
VAN DE DIPLOMAAT, DE
WETENSCHAPPER, DE ACTIVIST
EN DE HULPVERLENER
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KAGAME: EEN DICTATOR EN/OF
VISIONAIR LEIDER?
Rwanda maakte in de afgelopen 20 jaar een opmerkelijke
verandering door, waarvan de dualiteit soms moeilijk te
bevatten is. Tijdens dit debat geven 4 ‘buitenstaanders’
inzicht in de binnenkamers van het Rwanda van vroeger
en nu en reflecteren ze over hun hun eigen rol, en de
mogelijkheden en berperkingen die ze inhoudt. Kan je
aan de zijlijn blijven op de vooravond van een genocide?
Welke bewegingsruimte heb je als wetenschapper of
diplomaat? Waar vindt de activist zijn energie om door te
gaan met het aanklagen van mensenrechtenschendingen,
als de deur gesloten blijft? En kan een NGO samenwerken
met het autoritair regime van Paul Kagame zonder zich te
verbranden en haar eigen principes te verloochenen?
We verwelkomen u graag op een boeiend debat over
ethisch handelen in Rwanda.

 SPREKERS
• Johan Swinnen kent een lange staat van dienst
als Belgisch diplomaat en was ambassadeur in
Rwanda van 1990 tot april 1994. Van zeer nabij
heeft hij de kantelmomenten in de tragedie
meegemaakt en zijn reflectie geeft een inzicht
op de rol die de westerse diplomatie kan
spelen in Afrika en bij tragische momenten
zoals de Rwandese genocide. Zijn boek over
zijn ervaringen in de aanloop naar de genocide
verschijnt binnenkort.
• Filip Reyntjens is hoogleraar aan het Instituut
voor Ontwikkelingsbeleid en -beheer van de
Universiteit Antwerpen, waar hij Recht en Politiek in Afrika doceert. Hij werkt in en over Afrika
sinds 1976, en is vooral gespecialiseerd in het
gebied van de grote meren van Midden-Afrika
en heeft met name in Rwanda meermaals op
de tweesprong tussen observeren en ondernemen gestaan.
• Hugues Mukendi is advocaat bij de Congolese Orde van Advocaten. In dat kader werkte
hij gedurende 7 jaar als projectcoördinator bij
Advocaten Zonder Grenzen in de regio van
de Grote Meren (5 jaar in de Democratische
Republiek Congo en 2 jaar in Rwanda), waar
hij expertise bood in de rechtstoegang voor
kwetsbare mensen.
• Martien Schotsmans werkte tussen 1998 en
2000 als advocaat in genocideprocessen voor
Advocaten Zonder Grenzen in Rwanda en heeft
ervaring in verzoeningscommissies. Martien is
momenteel directrice van de Belgische NGO
RCN justice et démocratie. RCN is opgericht
na de genocide in Rwanda met als doel het
ondersteunen van onafhankelijke rechtspraak
en het versterken van de civiele maatschappij
en is nog steeds actief in Rwanda.
• Het debat wordt gemodereerd door journaliste
Ine Roox, redactrice buitenland bij De Standaard.

 PRAKTISCHE INFORMATIE
U bent van harte welkom om 19 uur. Het debat
wordt om 21 uur afgerond met een afsluitende
receptie. Deelname is gratis. Voor meer informatie
kan u terecht bij de dienst Noord-Zuidbeleid van de
provincie Antwerpen op het nummer 03 240 56 85.
Het debat vindt plaats op het Instituut voor ontwikkelingsbeleid en -beheer (IOB) van de universiteit
Antwerpen.

 BEREIKBAARHEID

De Keyserlei

Centraal
station

Adres:
IOB
Lange Sint Annastraat 7
2000 Antwerpen

We raden iedereen aan om gebruik te maken van
het openbaar vervoer. Het centraal station bevindt
zich op 10 minuten loopafstand van het IOB.

www.provincieantwerpen.be
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