
Vrijheid: een omstreden ideaal
Vrijheid, het lijkt zo vanzelfsprekend, maar de dagelijkse realiteit laat zien 
dat het waarborgen van vrijheid niet voor zich spreekt. Nieuwsberichten 
over de oorlog in de Oekraine, klimaatdreiging, energiecrisis, vrijheid van 
meningsuiting, aanvallen op democratische instituties zijn aan de orde van 
de dag. Vrijheid blijkt een weerbarstig en omstreden ideaal te zijn. Tijdens 
deze Impact Night 2023 stellen we het thema Vrijheid centraal. Het jaar 
waarin de Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens (UVRM) 75 
jaar bestaat en het 150 jaar geleden is dat de slavernij in ons koninkrijk 
daadwerkelijk ten einde kwam. 

Tijdens deze avond kun je je laten inspireren en meepraten over de zoektocht 
naar vrijheid. We starten met een key note van Prof. Annelien de Dijn 
(GW), waarin zij op grond van haar boek “Vrijheid. Een woelige geschiedenis” 
beargumenteert dat vrijheid niet voor zich spreekt, dat er strijd voor nodig 
is, en dat het vrijheidsbegrip door de geschiedenis heen sterk verschillende 
invullingen heeft gekend. 

Aansluitend volgt een interactieve sessie met verschillende sprekers en 
deelnemers in de zaal, waaronder REBO-wetenschappers en -studenten 
die zoektocht naar vrijheid in politiek, economisch en juridisch perspectief 
plaatsen. Dr. Koen Damhuis (USBO) zal verkennen hoe politieke partijen 
in sterk gepolariseerde politieke landschappen vrijheid zien, nastreven, 
negeren, marginaliseren, onderdrukken, of verdraaien. Student Ahmedjan 
Kasim vertelt over zijn Oeigoerse droom, de Syrische student Kinan Alajak 
vertolkt de stem van vluchtelingen, en Prof. Janneke Gerards (RGL) belicht 
het thema vanuit juridisch perspectief en laat zien dat onze grondrechten 
onder spanning staan. Wat betekent dit voor onze vrijheid? 

Tijdens de avond is er veel ruimte voor gesprek en debat.

What we call freedom has never been about being free 
– Annelien de Dijn

De deuren zijn vanaf 18.45 uur geopend!

Inloop en voorprogramma  
Ontvangst met koffie en thee in zaal 1636

Voorprogramma 
Aula, Academiegebouw
‘Proeven’ aan vrijheid
Wat betekent vrijheid voor de uit Afghanistan gevluchte Utrechtse 
ondernemer Ziki Masoud, eigenaar van Smooth Brothers?
Laat je inspireren door zijn inhoudelijke en ‘smakelijke’ bijdrage 
www.thesmoothbrothers.nl

Hoofdprogramma 
Welkom en opening
Prof. Janneke Plantenga, decaan Faculteit Recht, Economie, Bestuur en 
Organisatie

Keynote bijdrage: Vrijheid. Een woelige geschiedenis
Prof. Annelien de Dijn, hoogleraar moderne en politieke geschiedenis

Interactieve sessie met onder meer Janneke Gerards, Koen Damhuis, 
Kinan Alajak, Ahmedjan Kasim en deelnemers in de zaal

U kunt u aanmelden 
via deze link

Faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie

Programma

UITNODIGING

REBO Impact Night 2023
28 maart 2023 | 19.00 – 21.30 uur 
Aula, Academiegebouw Universiteit Utrecht

vanaf 19.00 – 20.00 uur

19.15 – 19.45 uur

20.00 – 20.15 uur

20.15 – 20.45 uur

20.45 – 21.30 uur
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https://www.formdesk.com/universiteitutrecht-rebo/rebo-impact-night-2023



