
 

Uitnodiging  

Latijns-Amerika Debat: 

De geopolitieke impact van China, de VS en Europa en de rol van Nederland 

Maandagmiddag 25 oktober - Nieuwspoort Den Haag 

 

Na het democratiseringsproces in Latijns-Amerika, en het einde van de oorlogen en 

dictaturen, is Latijns-Amerika een belangrijke en gelijkgestemde bondgenoot geworden voor 

de EU en Nederland. Bovendien is Latijns-Amerika een belangrijke leverancier van 

grondstoffen uit de mijnbouw en de landbouw. 

De politieke en economische ontwikkelingen in Latijns-Amerika zijn echter zorgelijk. Ook 

veranderende geopolitieke verhoudingen maken dat het tijd is om onze kennis van en inzicht 

in Latijns-Amerika te actualiseren en misschien zelfs onze rol in de regio te herdefiniëren. 

Graag nodigen wij u uit voor Linking Latin America, een debatprogramma over actuele 

ontwikkelingen in Latijns-Amerika en de geopolitieke impact van China, de VS en Europa en 

de rol van Nederland. 

Over ons: 

Een groep Nederlandse organisaties (CNV Internationaal, NIMD, PAX, Free Press 

Unlimited, Both ENDS, Impunity Watch, CEDLA, Steungroep Nicaragua) werkt samen aan 

kennis en bewustwording over ontwikkelingen in Latijns-Amerika en analyseert de effecten 

van Nederlands en EU beleid in Latijns-Amerika en andersom. 

 

 

 

 



Programma 

Optioneel: 13.00 - 14.00 Guatemala film en discussie 

14.30 - 14.45 Welkom 

14.45 - 15.15  Presentatie  - Barbara Hogenboom - Veranderende relaties tussen 

  Latijns-Amerika, VS, EU en China 

Dr. Hogenboom is hoogleraar Latijns-Amerikastudies aan de Universiteit van 

 Amsterdam en directeur van het Centrum voor Latijns-Amerikaans Onderzoek

 en Documentatie (CEDLA). 

Presentatie - Carlos Dada- Geopolitieke veranderingen en het effect op de

 rechtsstaat, media en democratie 

Carlos Dada, El Salvador, is de oprichter en directeur van de nieuwswebsite El 

Faro, een toonaangevend platform voor onafhankelijke en kwalitatief 

hoogstaande journalistiek in Midden-Amerika. Dada is bekend door zijn 

onderzoeken naar corruptie en geweld. 

15.15 - 16.00 Debat en reacties van kamerleden met Ruben Brekelmans e.a. 

16.00 - 16.30 Pauze 

16.30 - 18.00 Breakout sessies 

Ø Sessie 1 Internationale handel en mijnbouw  

Met Mario Valencia van Cedetrabajo over duurzaamheidshoofdstukken in handelsakkoorden,  

Sara Murawski (coordinator Handel Anders Coalitie) over de MercoSur-onderhandelingen en 

Joseph Wilde (onderzoeker SOMO) over mensenrechten en verantwoorde energietransitie. 

 

Ø Sessie 2 Civic space, protest en repressie 

Met de Colombiaan Milton Puertas (Citizen Diplomacy) over sancties, Juan Melendez 

(NIMD El Salvador) en journalist Carlos Dada over de krimpende democratische ruimte, en 

Angela Rodriguez (NIMD Colombia) over protest en inclusieve democratie, en Enrique 

Gasteazoro van media outlet Confidencial in Nicaragua. 

 

Ø Sessie 3 Rechtsstaat, staatsgreep en internationale misdaad 

Met de Guatemalteekse rechtsstaatdeskundige Claudia Escobar over corruptie en 

straffeloosheid, de Venezolaanse politiek analiste Mariana Vahlis over de rechtsstaat en de 

democratische ruimte en de Nederlandse wetenschappers Kees Koonings en Julienne 

Weegels over de verwevenheid van bestuur, rechtsstaat en geweld. 

18.00 - 19.00 Sluiting en borrel 

 

Meer informatie en aanmelden:  www.cnvinternationaal.nl/debat 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.cnvinternationaal.nl%2Fdebat&data=04%7C01%7Cl.dirks%40cnv.nl%7C237676d82b084e1b85f108d988d93ff5%7C680376d9480f47f6b8af746f69254f03%7C0%7C0%7C637691288935485669%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=Q%2BpVjjEfiPlXfcO%2FNXloUFRmpHIcmAYUr64ldKnqgsg%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.cnvinternationaal.nl%2Fdebat&data=04%7C01%7Cl.dirks%40cnv.nl%7C237676d82b084e1b85f108d988d93ff5%7C680376d9480f47f6b8af746f69254f03%7C0%7C0%7C637691288935485669%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=Q%2BpVjjEfiPlXfcO%2FNXloUFRmpHIcmAYUr64ldKnqgsg%3D&reserved=0

