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Actief betrokken burgers zijn van groot belang voor een levende democratie. Ze houden
volksvertegenwoordigers en overheidsinstanties bij de les, vernieuwen de samenleving met
hun ideeën en initiatieven en geven het beleid draagvlak. Het is daarom zorgelijk dat slechts
kleine groepen burgers zich aangesproken voelen door de wijze waarop beleidsmakers hen
pogen te betrekken. Door middel van literatuurstudie en veldonderzoek heeft de raad de
kansen en mogelijkheden om burgers te verleiden tot actieve betrokkenheid in kaart gebracht.
De raad onderscheidt drie velden van burgerbetrokkenheid: beleidsparticipatie,
maatschappelijke participatie en maatschappelijk initiatief, en doet aanbevelingen voor het
vergroten van de burgerbetrokkenheid op alle velden. Essentieel voor de rol van
beleidsmakers daarbij zijn twee uitgangspunten: denk vanuit het perspectief van burgers en
vergroot de kaders voor betrokkenheid. Dit onderzoek van de WRR leidt tot suggesties en
adviezen over hoe beleidsmakers en beleidsuitvoerders meer en beter gebruik kunnen maken
van kennis, kunde en voorkeuren van (individuele) burgers. Deze titel is onderdeel van de
OAPEN Library - http://www.oapen.org. De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid
(WRR) onderzoekt toekomstige ontwikkelingen ten behoeve van het regeringsbeleid. De raad
kan adviseren over alle beleidssectoren. Hierbij wordt vooral gelet op de samenhang van het
overheidshandelen.
Gedichtjes met platen van dieren, waaronder een wild paard. Bevat ook een ABC en een
rekentafel. Een van de gedichtjes gaat over Sinterklaas. Kartonkleurig omslag met zwarte
sierrand.
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Hoe kan de internationale gemeenschap adequaat reageren op genocide,
misdaden tegen de menselijkheid en oorlogsmisdrijven? Soms wordt in twijfel
getrokken of het (internationale) strafrecht het meest geschikte instrument is om
belangrijke doeleinden als waarheidsvinding en verzoening te verwezenlijken. De
internationale strafrechtspleging ondervindt concurrentie van waarheids- en
verzoeningscommissies. Maar zelfs als voor een strafrechtelijke reactie wordt
geopteerd, dwingt de – politiek en juridisch – complexe werkelijkheid tot het
maken van keuzes. Allereerst rijst de vraag of de berechting van internationale
misdrijven het beste door internationale tribunalen dan wel op nationaal niveau
ter hand kan worden genomen. Het complementariteitsbeginsel – de hoeksteen
van het Statuut van Rome – is een resultante van deze afweging en legt het
primaat bij nationale jurisdicties. Voorts worden zowel internationale als nationale
gerechten geconfronteerd met het vraagstuk hoe de strafrechtspleging
afgestemd moet worden op de specifieke aard van internationale misdrijven en
hun plegers. Tenslotte stuit internationale strafrechtspleging op
soevereiniteitsaanspraken van staten, die haar ervaren als een bedreiging voor
de eigen politieke belangen en vrezen zelf voor internationale fora ter
verantwoording te worden. Deze vragen stonden ter discussie op een
symposium dat op 19 maart 2004 door de leerstoelgroep Strafrecht van de
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Universiteit van Amsterdam, onder auspiciën van het Amsterdam Center for
International Law, werd georganiseerd. Het cahier bevat bewerkingen van de
bijdragen tot het symposium.
Vistas: Intro... - With Supersiteplus AccessPromenades
Inleidend studieboek op hbo/wo-niveau.
Een zeilmaker heeft lange tijd een onbereikbaar ideaal: het bezitten van een schip.
Promenades, 2nd Edition, focuses on building those skills introductory students need to feel
confident while immersing themselves in authentic French culture.
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