Op maandag 17 december gaan wij met 220 leiders van vandaag en
morgen in gesprek over de toekomst van internationale samenwerking.
Bent u een van deze leiders en doet u mee? Gezamenlijk gaan we in
gesprek over de complexe praktijk van internationale samenwerking, de
inspiratiebronnen, de dilemma’s en de moed die nodig is om te
handelen.

Het nieuwe kabinet richt een ministerie ‘Internationale Handel en
Ontwikkelingssamenwerking’ op. Wat betekent dit eigenlijk? Zijn
deze werelden te overbruggen?

Twee bijzondere momenten
Eind van het jaar komen twee bijzondere momenten samen. Ten eerste het
12,5 jarig bestaan van het Earth Charter - in Nederland ook bekend als het
Handvest van de Aarde. Het Earth Charter kan een inspiratiebron zijn voor
leiders van nu en straks in een wereld met grote uitdagingen en kansen voor
internationaal ondernemen. Ten tweede loopt de Maya kalender af, voor ons
een symbool voor het begin van een nieuwe tijd, waarin persoonlijke keuzes
de toekomst bepalen.
Centraal op deze werkconferentie Our Moving Borders staat:

‘De kracht en dilemma’s van mensen in de context van
internationale samenwerking, tussen bedrijfsleven, NGO’s,
overheden en burgers’.

De essentie
Our Moving Borders is een werkconferentie, waar u de kans heeft om aan de
slag te gaan met anderen. Het plenaire deel is daarom bescheiden van
omvang en duur; de nadruk ligt op het gesprek in de werksessies, waaraan
per sessie 10 tot 40 personen deelnemen. Het idee is om leiders van vandaag
en morgen vanuit verschillende perspectieven - bijvoorbeeld het bedrijfsleven,
de overheid, de non-profit sector en de academische wereld - bij elkaar te
brengen. Wat zijn de persoonlijke drijfveren van deze leiders?

Een doorgaande, internationale beweging
‘Our Moving Borders’ is geen eenmalige event. We gaan vanaf 2013 meerdere
bijeenkomsten organiseren om de continuïteit van samenwerking te waarborgen.
Tijdens de conferentie lanceren we, samen met Ruud Lubbers, een digitaal boek
met verhalen van over de hele wereld, over de relevantie van het Earth Charter. Dit
boek ontwikkelt zich steeds, met nieuwe verhalen over persoonlijke drijfveren en
ambities van deelnemers aan de conferentie en andere leiders. Het internationale
karakter van Our Moving Borders komt naar voren in het livestream contact dat we
zullen hebben met verschillende internationale locaties - zoals het Nederlandse
consulaat van Shanghai en de ambassade in Cairo - waar ook rondetafel
gesprekken gevoerd zullen worden. Samen werken we aan duurzame verbanden.

Praktische informatie
De voertaal tijdens de conferentie is Engels. De conferentie wordt gehouden in
het Erasmus Expo en Congres centrum op de Woudestein campus van
Erasmus Universiteit te Rotterdam. Vanaf 12.30 bent u welkom en kunt u zich
registreren. Het formele programma duurt van 13.30 tot 18.30. Hierna is er
gelegenheid om te netwerken op de borrel.

Registreren en meer informatie
Kijk voor meer informatie - zoals de achtergrond van de conferentie, de toegangsprijzen,
sprekers en het programma - op www.ourmovingborders.com. Hier kunt u zich ook
registreren. Tevens kunt u contact opnemen met:
Guus.Balkema@csr-academy.com / +31(0)6 51518377
Agnes.Dinkelman@csr-academy.com / +31(0)6 36168643
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‘Our Moving Borders’ is een grensverleggende, uitdagende serie van
internationale ontmoetingen, geïnspireerd door het Earth Charter. Tijdens
deze ontmoetingen krijgen leiders van vandaag en morgen daadwerkelijk de
kans om zich te laten gelden.
Het gaat om U. U bent de verandering en u bepaalt de toekomst.

