
 

17 MAART 2013 in de AGNIETENKAPEL te GOUDA, aan de Nieuwe 
Markt 100: 
 
Prof. dr. Mirjam van Reisen over 
 
“INTERNATIONALE SOCIALE VERANTWOORDELIJKHEID EN 
ONTWIKKELINSSAMENWERKING” 
 
 
De Nederlandse regering heeft de norm van 0,7 % van het BNI voor ontwikkelingshulp 
losgelaten. In het vorige kabinet had de toenmalige staatssecretaris Knapen al 
voorgesteld om de klassieke brede ontwikkelingssamenwerking te vervangen door 
mondiaal burgerschap en particuliere initiatieven. Het lijkt erop dat de Nederlandse 
regering zich minder aansprakelijk voelt voor het arme deel van de wereld en de burger 
oproept hiervoor zijn verantwoordelijkheid te nemen. 
 
Internationale sociale verantwoordelijkheid, de leerstoel van prof. dr. Mirjam van Rei-
sen, omvat meer dan ontwikkelingshulp. Met name de (internationale) politiek speelt 
daarin een belangrijke rol. Zo is zij vorig jaar in Liberia onderscheiden met de Golden 
Image Award voor haar steun aan vrouwen die bemiddelen bij conflicten, een bel-
angrijke factor bij het beëindigen van de burgeroorlog daar. Ook in andere conflic-
tregio’s heeft zij vrouwelijke leiders geholpen op te komen voor hun rechten. In dat ver-
band doet prof. Van Reisen o.m. onderzoek naar het effect van de VN-resolutie die 
vrouwen het recht geeft deel te nemen aan vredesonderhandelingen en verplicht tot 
vervolging van ieder die vrouwen en meisjes geweld aandoet. 
Wat is ‘internationale sociale verantwoordelijkheid’ en wie zijn daarvoor verant-
woordelijk? 
Over deze en andere vragen gaat de lezing. 
 
Prof. dr. Mirjam van Reisen is bijzonder hoogleraar Internationale Verantwoordelijkheid 
op de Marga Klompé leerstoel aan de Universiteit van Tilburg. 
 
 
 
De bijeenkomst begint om 11.30 uur en duurt tot ongeveer 13.00 uur. De toegang is vrij. 
 
 

 
 
Inlichtingen: :  Herbert Pos, tel. 0182-394378 en Wouter ten Haaf tel. 0182-399111 
 
Het Agnietenconvent is een onafhankelijke stichting die in Gouda op zondagen en meestal in de 

Agnietenkapel lezingen organiseert over maatschappelijke en ethische kwesties, zingeving-

vraagstukken, religie en filosofie. 

 

Zie voor het gehele lezingenprogramma van de Stichting Agnietenconvent: 
www.agnietenconvent.nl 
 

http://www.agnietenconvent.nl/
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