
Het Vlaams Vredesinstituut is een onafhankelijk  instituut  
voor vredesonderzoek bij het Vlaams Parlement



Publicaties

Het Vredesinstituut pakt uit met zijn onderzoek 
in rapporten, achtergrondnota’s, adviezen en 

factsheets. Al onze publicaties zijn beschikbaar 
op www.vlaamsvredesinstituut.eu.

Advies

Het Vredesinstituut ondersteunt het Vlaams 
 Parlement met advies. Het instituut formuleert aan-
bevelingen inzake wapenhandel, buitenlands beleid 
en een geweldloze samenleving.

Bibliotheek 

In samenwerking met het Parlementair Informa-
tiecentrum van het Vlaams Parlement beheert 

het Vredesinstituut een eigen collectie met 
publicaties over zijn werkdomein. Een catalogus 

is online beschikbaar en de collectie kan door 
iedereen geraadpleegd worden.

Activiteiten 

Het Vredesinstituut organiseert en  stimuleert 
het debat door het opzetten van evenementen, 
 lezingen, wetenschappelijke conferenties en 
beleids gerichte seminaries. 



Programma
WaPenHandel & -Productie

Het Vredesinstituut onderzoekt de wetgeving en het beleid 
 inzake buitenlandse wapenhandel en volgt in feiten en cijfers 
de wapenproductie en -handel in Vlaanderen. Zo analyseert 
het instituut in zijn jaarrapport de cijfers over in- uit- en door-
voer van militair materieel in het voorbije jaar. Daarbij leggen 
we vooral de nadruk op het eindgebruik van die goederen.  
Het instituut besteedt ook bijzondere aandacht aan het beleid 
van de Europese Unie: de eengemaakte defensiemarkt en de 
Europese afspraken voor exportcontrole.

Programma
Vrede & samenleVing

Het stopzetten en vermijden van direct geweld in een samen-
leving is één ding, maar ook het omgaan met de  wortels van 
conflicten is nodig. Het instituut focust op mogelijke bronnen 
van geweld en zoekt naar verklaringen. Daarnaast nemen we 
sociale processen onder de loep die de voorwaarden voor vrede 
beïnvloeden, zowel lokaal als internationaal. Wat is de plaats 
van geweld in de leefwereld van jongeren? Hoe gaan mensen 
om met het herdenken en herinneren van conflicten? En wat is 
de invloed van democratische politieke structuren op vrede?

Het Vlaams Vredesinstituut is een onafhankelijke onderzoeksinstelling bij het Vlaams Parlement. Het Vredesinstituut 
voert wetenschappelijk onderzoek uit over vredesvraagstukken. Met de resultaten van dat onderzoek ondersteunt het 
instituut het werk van het Vlaams Parlement. Het Vredesinstituut zorgt voor informatie en documentatie, en formuleert 
ook aanbevelingen. Daarbij richten we ons niet alleen tot beleidsmakers, maar ook tot middenveldorganisaties en het 
brede publiek.

Het Vredesinstituut wordt gefinancierd door het Vlaams Parlement en werkt onafhankelijk. De Raad van Bestuur, met 
vertegenwoordigers van de parlementaire fracties, middenveldorganisaties en academici, brengt advies uit en beheert het 
instituut. De Wetenschappelijke Raad, een panel internationale experten, begeleidt en evalueert het gevoerde onderzoek. 
Het Wetenschappelijk Secretariaat telt zeven medewerkers: een directeur, vier onderzoekers, een kantoorbeheerder en 
communicatieverantwoordelijke. Het Secretariaat is gevestigd in het Huis van Vlaamse Volksvertegenwoordigers.



Om te werken aan een meer vredevolle samenleving, bij ons en wereldwijd, is het nodig vredesvraagstukken 
ten gronde te analyseren en, na een open debat, de nodige maatregelen te nemen. Het Vredesinstituut staat 

garant voor het aanleveren van grondige analyses, het informeren en organiseren van het debat, en het 
aansturen op maatregelen voor het bevorderen van vrede en geweldpreventie.

Vlaams Vredesinstituut
Leuvenseweg 86

1000 Brussel
tel. +32 2 552 45 91

vredesinstituut@vlaamsparlement.be
www.vlaamsvredesinstituut.eu


