
 

De VERENIGING VOOR DE VERENIGDE NATIES 

heeft het genoegen U uit te nodigen op de volgende lunchbijeenkomst over aspecten van 

klimaatverandering 

 

Op woensdag 24 maart, om 12:30 uur, stelt Prof. Dr. Hans Günter Brauch  (Freie Universität 

Berlin) zijn nieuwe boek voor, getiteld:  

 

“FACING GLOBAL ENVIRONMENTAL CHANGE: environmental, human, energy, food, health 

and water security concepts” 

 

In deze publicatie buigen 132 auteurs uit 49 landen zich over de nieuwe veiligheidskwesties 

die veroorzaakt worden door klimaatverandering, woestijnvorming, waterschaarste, 

bevolkingsgroei en verstedelijking. 

 

Prof. dr. Hans Günter Brauch zal ingaan op deze veiligheidskwesties en op de impact van 

deze 'verveiliging' op milieu en samenleving. Hij zal ook de aanbevelingen uit het boek 

toelichten, waarin wordt gepleit om over te schakelen op een pro-actief beleid, dat gericht is 

op een vreedzame samenwerking rond de problematiek van klimaatverandering. 

 

Plaats: UNRIC, UN Regional Information Centre - Résidence Palace, Wetstraat 155, 1000 

Brussel, 7e verdieping (ingang via de centrale hal) 

 

Taal: Engels 

 

De  Vereniging voor de Verenigde Naties hoopt U daar te mogen verwelkomen. 
 

 

INSCHRIJVING 

 

Gelieve uw deelname uiterlijk op 21 maart per e-mail te willen bevestigen aan 

neri.sybesma@pandora.be of per telefoon/fax op 02/380 31 27. 

 

Er worden broodjes en drank voorzien op deze lunchbijeenkomst. 

Bijdrage in de kosten: 5 euro 

 

NB: U bent ook hartelijk uitgenodigd op de avondconferentie met Professor Brauch op het 

Koninklijk Hoger Instituut voor Defensie (zie uitnodiging in bijlage). 



 

The UNITED NATIONS ASSOCIATION BELGIUM/FLANDERS 

has the pleasure to invite you to a luncheon debate on effects of climate change 

 

On Wednesday March 24
th

, at 12:30 hours, Prof. Dr. Hans Günter Brauch (Freie Universität 

Berlin) will present his new book:  

 

'FACING GLOBAL ENVIRONMENTAL CHANGE: environmental, human, energy, food, health 

and water security concepts' 

 

In this book 132 authors from 49 countries discuss the context and securitization of global 

environmental change and of its extreme natural and societal outcomes. 

 

Professor Brauch, co-editor of the publication, will go into the conclusions of the authors and 

discuss the suggestions that were formulated on moving towards proactive policies and 

exploring the opportunities of environmental cooperation for a new peace policy.  

 

Venue: UNRIC, the UN Regional Information Centre, rue de la Loi 155, 1000 Brussels, 7th 

floor (entry by the Central Hall) 

 

Language: English 

 

The United Nations Association Belgium/Flanders is looking forward to welcoming you at this 

event.  
 

 

REGISTRATION 

 
May we ask you to register no later than March 21

st
 by sending an email to 

neri.sybesma@pandora.be or by phone/fax on +32 2 380 31 27. 

 

Sandwiches and drinks will be provided (cost: 5 euro) 

 

NB: You are also kindly invited to attend the evening conference with Professor Brauch at 

the Royal High Institute for Defence (see annex to this invitation) 

 


