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Geachte leden en sympathisanten van VIRA,
op dinsdag 2 april 2019 om 18u00
organiseert VIRA

het GROTE MEREN - DEBAT

naar aanleiding van de herdenking van de Rwandese genocide en
de controversiële verkiezingen in Congo
met

Johan SWINNEN
Vml. ambassadeur
in Rwanda en Congo
en

Walter ZINZEN
Columnist, schrijver, vml. journalist VRT
Rwanda, 25 jaar na de genocide. Congo, 3 maanden na de verkiezingen. Beide landen staan sterk in de
actualiteit dezer dagen.
Het Rwandees ontwikkelingsmodel ontlokt bewondering bij velen. Anderen twijfelen aan de
duurzaamheid ervan. Komt dat omdat de geschiedenis van de genocide en wat eraan voorafging nog
niet helemaal of slecht geschreven is?
En wat moeten we denken van de Congolese vertaling van de democratische waarden, na de recente
controversiële verkiezingen? Is het geoorloofd verontwaardiging en ergernis te ruilen voor realpolitik
in de hoop dat het toch nog ooit goed komt? Zonder evenwel toe te geven aan cynisme?
De diplomaat en de journalist, beiden ‘op rust’, geven vrije loop aan hun overtuiging en hun
zekerheden, maar ook aan hun vragen en hun twijfels.
Het debat, dat wordt ingeleid door Prof. Laurent Van Depoele, vice-voorzitter van VIRA, start om
18u00 stipt in de Universitaire Stichting, Egmontstraat 11, 1000 Brussel (Metro Troon, parking
Naamse Poort) en wordt gevolgd door een cocktail.
De avond wordt afgesloten omstreeks 21u00.
Voor deelname dient te worden ingeschreven vòòr vrijdagavond 29 maart via :
- de website van de VIRA http://www.vira-org.be/inschrijving-vira-activiteit-avondconferentie/
- emailbericht naar vira@mail.org, of
- telefoon naar VIRA-secretaris Lieven Vermote (02 672 92 49 of 0032 498 22 02 75)
en overschrijving op VIRA bankrekening BE87 4300 7406 0194 van 25 € voor leden van VIRA, 30€
voor niet-leden en 10€ voor voltijdse studenten.
Afmeldingen dienen voor maandagmiddag 1 april te gebeuren.
Ik zal u gaarne verwelkomen op deze nieuwe activiteit.
Johan SWINNEN,
Voorzitter
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Johan SWINNEN
Geboren te Neerpelt in 1946, studeerde Johan Swinnen rechten en notariaat aan de KU Leuven en
internationaal recht te Genève.
Na opdrachten voor de Helsinki-Conferentie (voorloper van de OVSE) en het Legal Office van de Verenigde
Naties te New York, vervoegde hij de diplomatieke dienst in 1976.
Hij was achtereenvolgens op post in Barcelona, New York, Bujumbura, opnieuw New York, Athene, en was
van 1988 tot 1990 woordvoerder van Buitenlandse Zaken (onder ministers Tindemans en Eyskens).
Na zijn zending in Kigali (1990-94) was hij gedurende drie jaren diplomatiek adviseur van Premier
Dehaene.
Vanaf 1997 was hij achtereenvolgens ambassadeur in Den Haag, Kinshasa en Madrid.
Tussendoor was hij eveneens ambassadeur voor het buurlandenbeleid en directeur van de internationale
Federalisme-Conferentie.
Na zijn pensioen onderhandelde hij de herziening van de samenwerkingsakkoorden tussen de federale en
gefedereerde entiteiten inzake buitenlands beleid. Hij nam het voorzitterschap op van het
onderzoekscentrum IPIS (International Peace Information Service) en van de Stichting VOCATIO.
Gedurende enkele jaren adviseerde hij Koningin Mathilde bij haar VN-opdracht ter bevordering van de
Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s).
Hij is tevens lid van de Academische Senaat van de KU Leuven.
In juni 2012 volgde hij Willy Stevens op als voorzitter van VIRA.
In 2014 verleende Koning Filip hem de adellijke titel van baron.
In 2016 verscheen zijn boek Rwanda, mijn verhaal (Polis, 600 p.) waarin hij zijn ervaringen vertelt als
ambassadeur in Kigali tot aan het uitbreken van de genocide in 1994.

Walter ZINZEN
Geboren te Antwerpen in 1937, studeerde Walter Zinzen filosofie bij de Witte Paters in Boechout en
Germaanse filologie aan de KU Leuven.
Loopbaan :
- Leraar Institut Marie-José, Lubumbashi, Congo (1963-1966)
- Redacteur Gazet van Antwerpen (1966-1967)
- Journalist Openbare Omroep (1967-2002).
Functies : Verslaggever, presentator, eindredacteur afwisselend van Journaal , Panorama en TerZake.
Van 1997 tot 2002 als ‘Chef Duiding’ verantwoordelijk voor TerZake, Panorama, 7° Dag, Koppen en
‘Zinzen’.
Van 1999 tot 2002 eindredacteur/presentator interviewprogramma ‘Zinzen’ op zaterdag.
Als verslaggever vele reportages gemaakt in Afrika : vooral centraal en zuidelijk Afrika.
- Sinds zijn pensionering in 2002 : Opiniestukken, vooral in De Standaard en De Morgen, over allerlei
onderwerpen maar vooral over binnenlandse politiek en Congo en aanverwante onderwerpen.
Varia :
Prijs van het Gemeentekrediet (1992); Voorzitter NCOS (11.11.11) (1997); Prijs voor de Democratie,
2001; Voorzitter Africalia vzw ( 2001-2006), Lesgever actualiteit aan de Erasmushogeschool in Brussel (
2002-2005); Bestuurslid ‘Brussel deze Week’ en Artsen zonder Vakantie
Publicaties :
Mobutu, Van Mirakel tot Malaise, (Hadewijch, 1993); Kisangani, Verloren Stad (Van Halewyck, 2004); De
Wereld is een Schouwtoneel (Pelckmans, 2006); Oost-Congo (Luster, 2009);Mobutu, de Luipaard (Luster
2010); Mens erger je (Pelckmans, 2013).
Komende activiteiten van VIRA
Woensdag 24 april 2019 12u30 : “Welke toekomst voor de EU – Verwachtingen in verband met de Europese
Verkiezingen” met Martin SELMAYR, Secretaris-Generaal van de Europese Commissie
Mei : programma in voorbereiding.
Donderdag 27 juni 2019 12u30 : Jaap DE HOOP SCHEFFER met “Reflecties bij Amerikaans-Europese
relaties en andere geopolitieke en maatschappelijke ontwikkelingen.”
Lid worden van VIRA
U vult het formulier in dat te vinden is op http://www.vira-org.be/lidmaatschap/
en schrijft 35 € over op de VIRA-bankrekening BE87 4300 7406 0194 van VIRA, Egmontstraat 11, 1000
Brussel. Jongeren onder de 30j. zijn van lidgeld vrijgesteld.
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