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DiEM25’s Alternatieve Veiligheidsconferentie 
 
Veiligheid voor wie? 
 
In tegenstelling tot haar eigen herhaalde beweringen in de westerse media, is de 
Veiligheidsconferentie van München geen ontmoetingsplaats van volkeren en hun 
veiligheidsbelangen, maar van dominante multinationals en politieke en dogmatische 
managers die hun eigen belangen vormgeven en uitdragen. 
 
Als de veiligheidsbelangen van gewone burgers echter serieus moeten worden genomen, is 
het duidelijk dat bestaande invloedrijke spelers (zoals de Veiligheidsconferentie van 
München) onder druk moeten worden gezet om dit te voor elkaar te krijgen. Ook moeten er 
alternatieve organen worden gevormd die met hen rekening houden. 
 
Daarom organiseert DiEM25 van 27 tot 29 april 2021 de allereerste Alternatieve 
Veiligheidsconferentie. 
 
Sprekers uit de hele wereld, met uiteenlopende achtergronden, zullen in verschillende 
settings proberen het heersende discours over in staats- en bedrijfsmacht gewortelde 
veiligheidsbeleid te ontleden en alternatieven te bieden die wél in het belang van de burgers 
zijn. 
 
 
Programma: 
 

Di, 27 april, 18:30 - 19:30 uur CEST 
 

1. Wat is beveiliging? 
Een basisdiscussie over het begrip veiligheid. Wat is het? Wie dient het in zijn huidige 
vorm? Wie zou het in plaats daarvan moeten dienen? 

 
Spreker:  
Francesco Strazzari (wetenschapper in internationale betrekkingen aan de Scuola 
Superiore Sant'Anna, Pisa). Veiligheidsbeleid, politiek geweld en extralegaal bestuur. 
 
Gespreksleider: 
Mohammad Khair Nahhas, DiEM25 Task Force voor de Alternatieve 
Veiligheidsconferentie. 



 
 

Di, 27 april, 19:45 - 21:15 uur CEST 
 

2. Het geld tellen 
Een kijk op de wapenhandel en haar interne geldstromen. Wie heeft er baat bij? Wat 
valt er te verliezen? 

 
Sprekers:  
Stephen Semler (Medeoprichter van het Security Policy Reform Institute) 
Shana Marshall (Onderzoeker aan het Instituut voor Midden-Oosten studies (George 
Washington University) en de auteur van ‘Middle East Armies and the Global Military-
Industrial Complex’) Mark Akkerman (Onderzoeker bij Stop Wapenhandel en het 
Transnational Institute) 
 
Gespreksleider: 
Mohammad Khair Nahhas, DiEM25 Task Force voor de Alternatieve 
Veiligheidsconferentie. 
 

 
Woensdag 28 april, 17:30 - 18:30 uur CEST 
 

3. De ecologische crisis 
Een discussie over de wereldwijde ecologische crisis. De  
perceptie in het Westen. Het is realiteit. En wat mensen eraan kunnen doen. 

 
Sprekers:  
Martin Lukacs (Canadese journalist voor The Guardian en The Breach en de auteur 
van ‘The Trudeau Formula: Seduction and Betrayal in an Age of Disontent’) 
Ridhima Pandey (Indiase klimaatactiviste, een van de 16 kinderen die in 2019 een 
klacht indienden bij de VN wegens schendingen van het Verdrag inzake de Rechten 
van het Kind als gevolg van de klimaatcrisis) 

 
Verdere sprekers worden aangekondigd via 
https://internal.diem25.org/en/events/1188 
 
Gespreksleider: 
Tom Stopford, DiEM25 Task Force voor de Alternatieve Veiligheidsconferentie. 

 
Woensdag 28 april, 19:00 - 20:00 uur CEST 
 

4. Cybersecurity  
 

Een workshop over hoe de dreiging van cyberoorlog kan worden beperkt en 
beëindigd in de toekomst en hoe dergelijke inspanningen moeten worden 
onderbouwd in het internationaal recht. 

 
 



Sprekers:  
Allison Pytlak (Curator van de Women’s International League for Peace and 
Freedom) James Shires (Cyber security-wetenschapper en Assistant Professor aan 
de Universiteit van Leiden) Evelyne Tauchnitz (Senior Researcher aan de Lucerne 
Graduate School in Ethics) 

 
Gespreksleider: 
Amir Kiyaei, DiEM25 Task Force voor de Alternatieve Veiligheidsconferentie. 

 
 

Do 29 april, 18:00 - 19:00 uur CEST 
 

5. Ontwapening  
Hoe de wapenwedloop nieuw leven wordt ingeblazen en hoe deze ontwikkeling kan 
worden afgewend. 

 
Spreker:  
William Robinson (Professor in sociologie aan de University of California-Santa 
Barbara, auteur van ‘The Global Police State’ en ‘Global Capitalism and the Crisis of 
Humanity’) 

 
Gespreksleider: Igor Mijatović, Task Force for the Alternative Security Conference 
 
Do 29 april, 20:15 - 21:45 CEST 
 

6. ‘Woke’ Imperialisme  
Een beschouwing van hedendaags imperialisme en de vermommingen die het 
probeert te verbergen voor de publieke opinie. 

 
Sprekers 
Aaron Maté (Freelance journalist voor The Nation, Grayzone en Democracy Now!) 
 
Verdere sprekers worden aangekondigd via 
https://internal.diem25.org/en/events/1188 

 
Gespreksleider: 
Arturo Desimone, DiEM25 Task Force voor de Alternatieve Veiligheidsconferentie. 

 
 
De Alternatieve Veiligheidsconferentie is te volgen via een livestream op YouTube, via het 
officiële Youtube-kanaal van DiEM25. 
 
De link naar de stream en aanvullende informatie over het evenement zijn te vinden op: 
https://internal.diem25.org/en/events/1188 
 
Doe mee als we de vraag stellen: Veiligheid voor wie? Voor staten en bedrijven? Of voor 
mensen in het algemeen? 
 
De Alternatieve Veiligheidsconferentie wordt georganiseerd door DiEM25 



 
 
Voor meer informatie of interviewverzoeken kunt u contact opnemen met onze persafdeling. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
______ 
>>DiEM25 Press and Media Relations  
E-mail: press@diem25.org 
 
DiEM25 is een Pan-Europese beweging van democraten, verenigd onder het besef dat de 
Europese Unie alleen kan overleven als ze radicaal wordt hervormd. 


