
Deze sessie heeft plaats naar aanleiding van de herdenking van de 25ste verjaardag 
van de genocide in Rwanda. We vertrekken van een Rwandese praktijkcase in 
bemiddeling tussen daders en slachtoffers om na te gaan welke lessen wij daaruit 
kunnen trekken voor verzoeningspogingen in diverse contexten van sociale 
uitsluiting in onze eigen samenleving. 

In commemoration of the 25th anniversary of the Rwandan genocide, this session 
presents a case in practice on mediation between perpetrators and victims in 
Rwanda, to inspire a reflection on reconciliation efforts in other contexts of 
social exclusion in our own society. 

Hoe bewerk je verzoening in situaties waar groepen en individuen tegenover 
elkaar komen te staan? Wie is slachtoffer, wie is dader? Wat betekent dit voor 
de sociale cohesie in een samenleving? Dragen wij als maatschappij niet mee 
verantwoordelijkheid voor de context waarin zulke conflicten kunnen ontsporen? 
Wat denken mensen in diep gekwetste contexten daarover?

Drie theologen gaan de confrontatie met deze vragen aan.

Laurien Ntezimana is stichter en bezieler van de Rwandese Association Modeste 
et Innocent (ami) . Dit burgerinitiatief brengt daders en slachtoffers samen om 
hun trauma’s te verwerken. ami werd daarvoor bekroond door Pax Christi en  
geniet de steun van 11.11.11.

Elías López-Pérez sj heeft een jarenlange veldexpertise ontwikkeld in verschillende 
conflictlanden. Hij doctoreerde op het thema van vergeving en verzoening in 
oorlogssituaties.

Jacques Haers sj is expert in bevrijdingstheologie en als pastoraal verantwoordelijke 
verbonden aan de ku Leuven. Hij zal het thema van deze avond vertalen naar 
situaties dichter bij huis.

Vier leidinggevende vrouwen van humanitaire organisaties delen hun ervaringen op 
vlak van bemiddeling voor kwetsbare maatschappelijke groepen:

Bea Cantillon, professor sociaal beleid, voorzitter van ucsia en 11.11.11

Naima Charkaoui, kinderrechtencommissaris a.i.

Annemarie Gielen, algemeen directeur van Pax Christi Vlaanderen

Hilde Kieboom, voorzitter van Sant’Egidio
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RECONCILIATION IN CONTEXTS OF SOCIAL EXCLUSION
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In het kader van de Leerstoel Vredeseducatie organiseert het Universitair Centrum Sint-Ignatius Antwerpen,  
in samenwerking met 11.11.11, Pax Christi & Sant’Egidio,  

op woensdag 3 april 2019 een debatavond over lokale praktijken van verzoening in gebroken gemeenschappen.

In the framework of the Chair On Peace Education the University Centre Saint Ignatius Antwerp organizes,  
in collaboration with 11.11.11, Pax Christi & Sant’Egidio,  

a session on local practices of reconciliation in broken communities on Wednesday, April 3rd 2019.
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http://ucsia.org/home/themalijnen/europa-en-solidariteit/evenementen/verzoening-in-contexten-van-sociale-uitsluiting/
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