
 
 

Mevrouw, Mijnheer, 

 

Wij hebben het genoegen u mee te delen dat het Koninklijk Hoger Instituut voor 

Defensie een avondconferentie organiseert op donderdag 17 november 2016.  

 

Analyse van de extramilitaire rollen binnen Afrikaanse legers 

Dr. Judith VERWEIJEN 

Postdoctoraal onderzoeker aan de 

Vakgroep Conflict- en Ontwikkelingsstudies, Universiteit Gent 

Mevr. Anícia LALÁ 

SSR-adviseur bij het International Security Sector Advisory Team (ISSAT) 

Geneva Centre for the Democratic Control of Armed Forces (DCAF) 

De inzet van strijdkrachten in een hele reeks extramilitaire activiteiten die hun 

traditionele bevoegdheden te buiten gaan, met name de openbare veiligheid en defensie, is 

een gemeenschappelijk kenmerk van veel Sub-Saharaanse staten. Door hun betrokkenheid 

bij zulke activiteiten heeft het imago van Afrikaanse strijdkrachten een flinke deuk gekregen, 

alsof corruptie, plunderingen, gewelddaden en politieke inmenging schering en inslag zouden 

zijn. Deze conferentie zal zowel nader ingaan op de drijfveren die aan de grondslag van de 

militaire interventies in extramilitaire aangelegenheden in Sub-Sahara-Afrika liggen, als de 

staat en sociale structuren analyseren die dergelijke activiteiten voeden en onderhouden.  

Om deze reden hebben we twee vooraanstaande gastsprekers uitgenodigd die de 

verschillende aspecten van dit onderwerp zullen bespreken. Dr. Judith Verweijen zal met ons 

enkele bevindingen delen van haar uitvoerige veldonderzoek over de strijdkrachten van de 

Democratische Republiek Congo en hun aandeel in de inkomstengeneratie en de beslechting 

van geschillen in de civiele samenleving. Mevrouw Anícia Lalá zal vanuit haar jarenlange 

ervaring in de governance in de veiligheidssector verder ingaan op de diverse politieke rollen 

die Afrikaanse legers spelen. 

De conferentie zal plaatsvinden in het Engels op donderdag 17 november 2016 om 

17.00 uur in het conferentiecentrum van de Campus Renaissance (ingang: 

Hobbemastraat 8, 1000 Brussel). Simultaanvertaling in het Nederlands of Frans zal niet 

beschikbaar zijn. Parkeren is mogelijk op de esplanade van het Jubelpark, tegenover het 

Koninklijk Legermuseum. Wij hopen u talrijk te mogen begroeten en verzoeken u uw 

aanwezigheid te bevestigen via de website van het KHID: www.rhid.be.  

Inschrijving niet later dan dinsdag 15 november 2016 is vereist om toegang te krijgen 

tot het kwartier. 

Programma: 

16.30 u.  : Onthaal 

17.00 u.  : Conferentie en vragenperiode 

18.30 u.-19.30 u. : Receptie 

 

 

 

 

 

 

(Getekend) 

Guido MAENE, ir. 

Kolonel stafbrevethouder 

Directeur-generaal 

Koninklijk Hoger Instituut voor Defensie 

 

ADRES: KONINKLIJK HOGER INSTITUUT VOOR DEFENSIE – CAMPUS RENAISSANCE 
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