	
  	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  	
  	
  	
  

	
  	
  	
  Persbericht
Den Haag, 16 april 2018

Humanity House, Het Nationale Theater en Instituut Clingendael brengen
‘Alternatieve Veiligheidsraad’
Nederland heeft in 2018 een jaar lang een zetel in de VN-Veiligheidsraad. Aanleiding voor
Humanity House, Het Nationale Theater en Instituut Clingendael om een ‘Alternatieve
Veiligheidsraad’ bijeen te brengen in een reeks podiumprogramma’s. “We willen op een
laagdrempelige manier maatschappelijke thema’s aankaarten”. Op dinsdag 24 april trapt
de Alternatieve Raad af met het onderwerp ‘De Robotisering van Oorlog’ in Het Paard.
“Voor veel mensen is de VN-Veiligheidsraad een ver-van-mijn-bed-show. Dat vinden wij jammer”,
zegt Frederiek Biemans, Hoofd Programmering bij Humanity House. “Met persoonlijke verhalen,
creatieve invalshoeken en grondige analyses willen we ons publiek inspireren en nieuwe
inzichten geven in thema’s als vrede en veiligheid. Daarom hebben we de samenwerking met Het
Nationale Theater en Instituut Clingendael gezocht. Elke partij brengt zijn eigen kwaliteiten mee.
Humanity House kan ingewikkelde thema’s vertalen naar toegankelijk publieksprogramma’s,
Instituut Clingendael is de aangewezen partij om inhoudelijke input te leveren en het Nationale
Theater zorgt vanuit de creatieve invalshoek voor een extra dimensie.”
Internationaal Schaakmeester over Artificiële Intelligentie
Er staan drie avonden gepland waarin steeds een andere Alternatieve Veiligheidsraad
samenkomt. Onder andere kunstenaars, economen, filosofen, journalisten en onderzoekers
bekleden een zetel in de Alternatieve Raad. Vanuit hun eigen discipline bespreken ze
internationale vraagstukken, zoals de Robotisering van oorlog (24 april), de Klimaatvluchteling
(19 juni) en Militair ingrijpen (4 oktober). Het Nationale Theater zorgt elke keer voor een
onverwachte noot, door met een theatrale bijdrage het publiek een frisse kijk te geven op de
politieke onderwerpen.
Internationaal Schaakmeester David Levy komt tijdens de eerste avond over de Robotisering van
oorlog langs. Hij schreef meer dan 40 boeken over schaken en computers en specialiseerde zich
in de mogelijkheden van Kunstmatige Intelligentie. Hij maakt zich zorgen over de toekomst van
oorlogsvoering, waarin autonome wapensystemen een grotere rol gaan spelen: “Kunstmatige
Intelligentie is slechts software. Daar kunnen mensen misbruik van maken”.
Interactieve robot
Naast David, buigen ook Commodore Frans Osinga (hoogleraar Militair Operationele
Wetenschappen), filosofe Sabine Roeser, Miriam Struyk (Programmadirecteur Veiligheid en
Ontwapening bij Pax) en Sebastian Reyn (hoofddirecteur beleid bij Ministerie van Defensie) zich
over de ethische, militaire en politieke vragen rond de robotisering van oorlog. De robot zelf krijgt
ook een rol: het Nationale Theater vertolkt de stem van de robot en daarnaast gaat de drie meter
hoge Machina Ludens van kunstenaar Freerk Wieringa in interactie met het publiek.
Kaarten
De Alternatieve Veiligheidsraad komt op dinsdag 24 april om 19.30 bijeen in Het Paard. Kaarten
zijn verkrijgbaar via Humanityhouse.org.
Noot voor de redactie
Voor meer informatie, neem contact op met Maaike Smulders, hoofd communicatie Humanity
House: 070 - 3100050, Maaike.smulders@humanityhouse.org.	
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