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De Kring Andragologie en de Kring Amsterdamse Sociologen van de AUV
nodigen u van harte uit deel te nemen aan de debatavond over
grootschalig geweld en vernietiging.
Sprekers zijn Abram de Swaan (Compartimenten van vernietiging)
en Hans Achterhuis (De kunst van het vreedzaam vechten).
Zij gaan vanuit hun verschillende gezichtspunten en eerder beschreven
uitgangspunten en analyses in op dit zeer actuele onderwerp.
Een voorbeeld hiervan is de betekenis die beiden hechten aan het
begrip ‘banaliteit van het kwaad’ (Hannah Arendt).

Beschaving en geweld
Zowel strijd als onderlinge solidariteit zijn zo oud als de mensheid. In een lang
beschavingsproces zijn mensen niet meer of minder solidair geworden noch meer of minder
strijdvaardig. Mensen hebben wel vaardigheden en instituties ontwikkeld die hen in staat
stellen conflicten aan te gaan op een wijze die veel minder bedreigend is dan vroeger.
Moderne samenlevingen zijn gebouwd op die vaardigheden en instituties. Het gaat om het
vermogen tot gereguleerde confrontaties, waarbij mensen - als elkaars gelijken onderworpen zijn aan disciplines die hun verhoudingen regelen (Achterhuis).
Daarnaast lijkt grootschalig geweld een anomalie; maar toch wordt nog steeds op
ongeëvenaarde schaal geweld gebruikt tegen ongewapende en weerloze burgers door
staten en gewapende milities. Er worden nog steeds slachtingen aangericht onder groepen,
die in processen van (des)identificatie geïsoleerd, vernederd en vernietigd worden.
In het debat staan vragen centraal over de rol van staten en individuele daders, de betekenis
van moderniteit, de vormen van vernietiging en de verantwoordelijkheid van de
gemeenschap en het individu (de Swaan).
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