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Beste leden en sympathisanten van VIRA,

Op woensdag 26 oktober 2022 om 12u30
houdt VIRA een dubbelconferentie met broodjesmaaltijd over

“HET SYRISCH STRIJDTONEEL
Van vreedzaam protest naar regionale brandhaard”
met :

Joris COUVREUR

Brigitte HERREMANS

Vml. ambassadeur van België in Syrië

Vorser Midden-Oosten, UGent

Bij de aankondiging van ons Syrië-debat in februari 2013 vroegen we ons af hoe, na de mislukking
van de Arabische lente, vermeden kon worden dat ‘de oorlog een regionale brandhaard wordt’.
Tien jaren later maken we de balans -en de schade- op van gruwel, terreur en onrechtvaardigheid,
zowel in een verwoest land als in een gefragiliseerde en kwetsbare regio, waar blijkbaar nog
weinig aan vrede gesleuteld wordt.
En waar rusteloos gehunkerd wordt naar rechtsstaat, mensenrechten en rechtvaardigheid.
Joris COUVREUR en Brigitte HERREMANS gidsen ons door deze doolhof. Zij zullen ons ervoor
behoeden dat we het spoor bijster raken. Johan SWINNEN zal modereren.
Deze conferentie gaat door in de gewone vergaderplek van de Universitaire Stichting,
Egmontstraat 11, 1000 Brussel. Aperitief vanaf 12u00. Broodjesmaaltijd 12u30. Debat rond 13u15.
Voor deelname kan worden ingeschreven tot maandagmorgen 24 oktober 2022 via :
• de website van VIRA http://www.vira-org.be/inschrijving-vira-activiteit/
• 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 rekening BE87 4300 7406 0194 van VIRA van 25 € voor leden van VIRA,
30€ voor niet-leden en 10 € voor voltijdse studenten.
Afmeldingen moeten voor dinsdagmorgen 25 oktober gebeuren. Nadien geen terugbetalingen.
Johan SWINNEN,
Voorzitter van VIRA
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Joris COUVREUR
Joris COUVREUR was o.m. ambassadeur in Ecuador (1993-1997), Joegoslavië (1997-2000), Syrië
(2003-2006) en Columbia (2006-2011). Hij was adjunct-protocolchef (1990-1993) en directeur van
de opleidingsdienst voor stagiairs-diplomaten (2000-2003). Hij publiceerde o.m. :
• “Witnessing regional conflicts: Guidelines for future practitioners” (Egmont, 2009),
• “Syrië en de Arabische lente: een geval apart” (De Internationale Spectator 2014, no 2)
• “Understanding the conflict in Syria, some key questions” in Studia Diplomatica, Egmont
Instituut, 2014.
• verschillende online artikels over het conflict in Syrië in Egmont en in Doorbraak.'
In februari 2013 hield hij voor VIRA met Dirk ROCHTUS en Robert VANDEMEULEBROUCKE een
conferentie over “SYRIË: paradox en drama, interne ontwikkelingen en regionale repercussies”.

Brigitte HERREMANS
Brigitte HERREMANS is vorser aan de Universiteit van Gent waar ze onderzoek doet naar de
mogelijke invloed van kunst op rechtvaardigheid in Syrië.
Van 2002 tot 2018 werkte ze als beleidsmedewerker Midden-Oosten bij Broederlijk Delen en Pax
Christi Vlaanderen.
In 2016 publiceerde ze samen met Ludo Abicht het boek ‘Israël en Palestina. De kaarten op tafel.’
Van 2017 tot 2018 werkte ze als beleidsmedewerker Midden-Oosten en Noord-Afrika bij BOZAR,
waar ze verbonden blijft aan de leerstoel Mahmoud Darwish.
Zij studeerde Oosterse Talen en Culturen (Arabisch en Bijbels Hebreeuws) aan de UGent en Internationale Politiek aan de Université Libre de Bruxelles. Ze studeerde tevens in Jeruzalem en Caïro.
U kan haar podcasts over Syrië beluisteren op https://justicevisions.org/podcasts/
De website verschaft u ook een transcript van de uitgesproken tekst.
Article International Journal of Transitional Justice : Stirring the Justice Imagination: Countering
the Erasure and the Invisibilisation of Syrian Victims' Justice Narratives

Bezet door Israël

Deze conferentie over Syrië was oorspronkelijk geprogrammeerd voor 8 december 2021 maar
werd geannuleerd wegens een heropflakkering van de corona-pandemie.
***
Om lid te worden van VIRA vult u het formulier in op http://www.vira-org.be/lidmaatschap/ en
schrijft u het lidgeld van 35€ over naar rekening BE87 4300 7406 0194 van VIRA.
_________
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