Koninklijk Hoger Instituut voor Defensie

Geachte Mevrouw, Mijnheer,
Wij hebben het genoegen u mee te delen dat het Koninklijk Hoger Instituut voor Defensie een avondconferentie
organiseert op donderdag 24 oktober 2019.
Na het einde van de Tweede Wereldoorlog dwongen de acute dreigingen (met name het Stalinistische regime, de
Blokkade van Berlijn, de Praagse Coup en de expansie van het communisme) het Westen zich te verenigen en een
gezamenlijke verdediging te organiseren. In deze context zag de NAVO het daglicht en werd het oprichtingsverdrag
ondertekend in Washington op 4 april 1949.
Zeventig jaar later zijn de veiligheidsuitdagingen talrijker en meer gevarieerd, zoals we kunnen zien bij de verschillende
modus operandi van de hybride oorlogsvoering die op een zeer gecoördineerde wijze gebruikt werden ingevolge de crisis in
Oekraïne in 2014, met name cyberaanvallen, desinformatie en oorlog bij volmacht (“proxy war”). Terwijl nieuwe
technologieën zoals artificiële intelligentie en kwantum informatica zich snel ontwikkelen in het domein defensie, dient de
NAVO haar rol, functies, methoden en structuren aan een grondig onderzoek te onderwerpen indien ze haar
geloofwaardigheid van afschrikking en collectieve verdediging wil behouden. Bovendien vereist het NAVO-EU strategische
partnerschap, dat steeds belangrijker wordt in het kader van de trans-Atlantische betrekkingen, een noodzakelijke definiëring
van de taakverdeling tussen beide organisaties.
Wij hebben het genoegen Prof. dr. Louis Gautier en dr. Bruno Tertrais te mogen verwelkomen, die beiden experten zijn
in Europese en Atlantische defensievraagstukken. Ze zullen ons de rol van de NAVO in Europa voorstellen en in het bijzonder
de analyse van het Euro-Atlantische strategische partnerschap sinds 1949. Wat is de balans van de 70 jaar NAVO-prestaties?
Wat zijn de toekomstige veiligheidsuitdagingen voor de Atlantische Alliantie? Is de NAVO een obstakel ofwel een troef voor
de Europese verdediging? Wat zijn de toekomstige veiligheidsuitdagingen voor de Europese defensie? Dit zijn sommige van
de vragen die onze sprekers zullen beantwoorden.
De conferentie zal plaatsvinden op donderdag 24 oktober 2019 om 17 uur in het conferentiecentrum van de Campus
Renaissance (ingang: Hobbemastraat 8, 1000 Brussel). De lezing wordt in het Frans gehouden, met simultaanvertaling in
het Nederlands en Engels. 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.khid.be. Inschrijving niet later dan dinsdag 22 oktober 2019 is vereist om toegang te krijgen tot het kwartier.
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