
Programma: 

16.00 u. – 17.00 u. : Onthaal – verbinding met de online conferentie 

17.00 u. – 18.30 u. : Conferentie en vragenronde 

 

Online avondconferentie 
 

 

Geachte Mevrouw, Mijnheer, 

Wij hebben het genoegen u uit te nodigen voor een online avondconferentie, georganiseerd op donderdag 
22 oktober 2020 door het Studiecentrum voor Veiligheid en Defensie van het Koninklijk Hoger Instituut voor Defensie. 

De Europese Commissie heeft China en Rusland onlangs beschuldigd van het voeren van desinformatiecampagnes 
over de coronaviruspandemie in een poging “het democratische debat te ondermijnen, de polarisatie van de 
samenleving te verergeren en hun eigen imago te verbeteren”. Aldus de vicevoorzitter van de Commissie Věra Jourová: 
“Leugens over COVID-19 kosten letterlijk levens”. Er zijn inderdaad steeds meer aanwijzingen dat desinformatie ertoe 
leidt dat een aantal personen de officiële gezondheidsadviezen negeert en risicovol gedrag gaat vertonen. Het heeft 
ook negatieve gevolgen voor de democratische instellingen en voor de economische en financiële situatie van de 
samenlevingen. Tegenover deze “infodemie” probeert de EU een proactieve en doeltreffende strategische 
communicatie te ontwikkelen om betrouwbare en controleerbare gezondheidsinformatie te bevorderen en onder 
haar burgers het bewustzijn van de risico's in verband met desinformatie te vergroten. Sinds de Oekraïense crisis heeft 
de EU ook een actieplan ontwikkeld om desinformatie te bestrijden en Russische inmenging in de Europese 
verkiezingen en de verkiezingen in de lidstaten te voorkomen. De NAVO ontwikkelt ook strategieën om 
"informatiemanipulatie" door Moskou tegen te gaan. 

Kunnen we spreken van een systematische desinformatiecampagne van Rusland ten opzichte van Europa, met 
name met betrekking tot het coronavirus? Wat zijn de politieke, sociaal-economische en veiligheidsrisico's die de EU 
zou kunnen lopen? Wat vertelt COVID-19 ons over de rivaliteit tussen het Chinese bestuurssysteem en dat van de 
westerse wereld? Wat zouden de strategische uitdagingen zijn waarmee de westerse wereld, en Europa in het 
bijzonder, de komende jaren geconfronteerd zou kunnen worden met betrekking tot China en Rusland? 

Om deze vragen te beantwoorden en hun analyse van de internationale communicatiestrategieën van Rusland en 
China te delen, hebben we het genoegen twee experten te mogen verwelkomen: Dr. Alice Ekman, senior docent bij 
Sciences Po (Parijs Instituut voor Politieke Studies) en analist verantwoordelijk voor Azië aan het Instituut voor 
veiligheidsstudies van de Europese Unie (EUISS) en Dr. Agnieszka Legucka, senior onderzoeker aan het Polish Institute 
of International Affairs (PISM) en specialist in Russisch buitenlands beleid. 

De conferentie zal plaatsvinden op donderdag 22 oktober 2020 om 17 uur en in het Engels worden gehouden. 
Wij danken u bij voorbaat zich te willen registreren via de volgende link: https://www.defence-institute.be. 
Registratie, onder voorbehoud van beschikbaarheid, is verplicht en moet uiterlijk op maandag 19 oktober 2020 zijn 
ontvangen. U ontvangt dan de link om zich te verbinden met de conferentie. 

 (Getekend) 

 Filip BORREMANS, ir. 

 Kol v/h Vlw stafbrevethouder 

 Directeur-generaal 

 Koninklijk Hoger Instituut voor Defensie 

https://www.defence-institute.be/nl/evenementen/conferentie-2020-10-22/

