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Geachte leden en sympathisanten van VIRA,
Op woensdag 10 oktober 2018 om 12u30
organiseert VIRA een lunchdebat over
HOE FRAGIEL IS DE DEMOCRATIE ?
In de lente van 2018 lanceerde VIRA een schrijfwedstrijd voor studenten en “young professionals” over
het thema “Einde van de democratie ?”. Een gekwalificeerde jury beoordeelde de ingezonden essays en
besloot unaniem drie verdienstelijke inzendingen ex aequo met een prijs van 500 euros te belonen.
De laureaten

Kimberley VANDENHOLE, Sarah LAMOTE, Silke GOUBIN
werden uitgenodigd hun visie op dit onderwerp in een lunchdebat beknopt voor te stellen :
KIMBERLEY VANDENHOLE brengt vooreerst een
voluntaristisch getuigenis van vertrouwen in het doel en
de meerwaarde van de democratie als hefboom voor
ontwikkeling.
SARAH LAMOTE geeft een originele kijk op het specifieke
fenomeen van de artificiële intelligentie als een van de
“tools” die de werking van de democratie zowel positief
als negatief kunnen beïnvloeden.
Kimberley Vandenhole

SILKE GOUBIN analyseert de huidige valkuilen,
handicaps en bedreigingen van de democratie maar wijst
tevens op de mogelijke remedies om een proces van
duurzame ontwikkeling alle kansen te geven.

Sarah Lamote

Prof. em. Laurent VAN DEPOELE, vice-voorzitter VIRA,
modereert het debat.

Silke Goubin

Het middagdebat vindt plaats op woensdag 10 oktober
2018 om 12u30 in de Universitaire Stichting,
Egmontstraat 11 te 1000 Brussel (Metro Troon, parking
Naamse Poort).
Vanaf 12u00 wordt het aperitief aangeboden.

Laurent Van Depoele

Voor deelname dient te worden ingeschreven vòòr vrijdagavond 5 oktober 2018 via :
- de website van de VIRA, http://www.vira-org.be/inschrijving-vira-activiteit-lunchconferentie/ of
- emailbericht naar vira@mail.org, of
- telefoon naar VIRA-secretaris Lieven VERMOTE (02 672 92 49 of 0498 22 02 75)
en overschrijving op VIRA bankrekening BE87 4300 7406 0194 van
40 € voor leden van VIRA, 45 € voor niet-leden en 12 € voor voltijdse studenten.
Annulaties dienen voor maandagavond 8 oktober te gebeuren.
Ik zal u daar gaarne verwelkomen.
Johan SWINNEN,
Voorzitter
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Kimberley VANDENHOLE
Kimberley Vandenhole is student aan de Universiteit Gent, waar zij momenteel het eerste Masterjaar
Politieke Wetenschappen en het Honoursprogramma van de Quetelet Colleges doorloopt. Voordien
studeerde zij aan het departement diplomatie van de National Chenghi University van Taipe (Taiwan) en
aan het Colegio San Juan Batista van Santiago (Dominicaanse Republiek). De opbouw van een
harmonische samenleving, groepsdynamiek en cultuur behoren tot haar voornaamste punten van
onderzoek.

Sarah LAMOTE
Sarah Lamote woont en werkt in Turkije als correspondent en freelance journalist. Ze studeerde
journalistiek en internationale politiek aan de Universiteit Gent en werkte tussen 2011 en 2017 bij
11.11.11 te Brussel. Daar bekleedde ze inhoudelijke en managementfuncties. Daarnaast was lid van de
Raad van Bestuur van Eurac en Vluchtelingenwerk Vlaanderen. Thematieken als democratisering,
mensenrechten, duurzame ontwikkeling, de vluchtelingenproblematiek maar ook de rol en de plaats van
het middenveld liggen haar na aan het hart. Na een boeiende periode in België, koos ze vanaf eind 2017
voor een focus op journalistiek en literatuur. Uitvalsbasis: Ankara, Turkije.

Silke GOUBIN
Silke Goubin werkt als doctoraatsvorser en onderwijsassistent bij het Centrum voor Politicologie (KU
Leuven) sinds januari 2016. Silke bereidt een doctoraat voor over hoe economische ongelijkheid zich
vertaalt in politiek wantrouwen. Silke liep eerder stage bij de Belgische Permanente Vertegenwoordiging
bij de Verenigde Naties in New York. Ze behaalde met grootste onderscheiding haar masterdiploma
Politieke Wetenschappen aan de Vrije Universiteit Brussel in 2015. Silkes belangrijkste
interessedomeinen liggen onder meer bij politieke legitimiteit, sociaal beleid, duurzame ontwikkeling en
internationale betrekkingen.

Komende activiteiten van VIRA
November 2018 : in voorbereiding
Woensdag 19 december 2018 (12u30) : Guido GRYSEELS, Algemeen Directeur van het AfricaMuseum te
Tervuren
Eind januari 2019 bij de KBC: avondlijke nieuwjaarsreceptie met Didier REYNDERS, Minister van
Buitenlandse Zaken

Lid worden van VIRA
Om lid te worden van VIRA vult u het lidmaatschapsformulier in dat op de website van VIRA te vinden is
(http://www.vira-org.be/lidmaatschap/) en schrijft u 35 € over op de VIRA-bankrekening. Personen
jonger dan 30 j. en voltijdse studenten zijn van lidgeld vrijgesteld.
___________
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