Amosdag 2022
Solidariteit in de marge? Christelijk sociaal
denken als hefboom voor duurzame transitie
- 1 december 2022 -

© Diane French – ‘Solidarity’
Het Centrum voor de Studie van het Katholieke Sociale denken slaat de
handen in elkaar met maatschappelijke partners voor een nieuw
vormingsinitiatief: AMOS. Dit Bijbels geïnspireerde letterwoord staat voor
‘Actief in de Marge: Ontmoeting en Sociaal-ethische reflectie’. Vanuit een
gedeelde betrokkenheid op samenlevingsvraagstukken wil dit initiatief ruimte
scheppen voor kritische analyse en reflectie, ontmoeting en inspiratie.
Centraal staat de verheldering, verdieping en actualisering van een
kernbegrip uit de rijke, maar vaak onbekende inspiratie van het katholieke
sociale denken.
De eerste AMOS-dag neemt het begrip ‘solidariteit’ onder de loep. Wat
bedoelen we met dat veelgebruikte woord? Hoe ver kan of moet onze
solidariteit reiken? Welke maatschappelijke uitdagingen zetten solidariteit
vandaag onder druk? Hoe verhoudt vrijwillige solidariteit zich tot de
geïnstitutionaliseerde en politieke vormen zoals onze sociale zekerheid?
Waar zien we nieuwe vormen van solidariteit ontstaan?

Programma
Voormiddag
• Solidariteit en/of sociale cohesie: een sociologisch perspectief
Walter Weyns, U Antwerpen (Departement Sociologie)
• Warm worden voor ‘koude solidariteit’: inspiratie vanuit het katholieke sociale denken
Ellen Van Stichel, KU Leuven (Faculteit Theologie en Religiewetenschappen)
Namiddag
Keuze uit workshops rond volgende thema’s:
• Solidariteit en (integrale) ecologie met Kris Bachus, HIVA en Karel Malfliet, Ecokerk
• Solidariteit en kansarmoede met Ides Nicaise, HIVA en Koen Trappeniers, Welzijnszorg
• Solidariteit in tijden van eenzaamheid: eenzaamheid als intergenerationeel probleem met
Jasper De Witte en Sharon Van Audenhove, Agentschap Opgroeien
• Solidariteit op wereldvlak: medische solidariteit met Jan Rosier, UCD Dublin, Geertrui Van
Overwalle, KU Leuven en Marc Eneman en Herman Wouters, initiatiefnemers ‘A Vaccine for
Everyone’
• Solidariteit in tijden van migratie met Johan Wets, KU Leuven en Didier Vanderslycke, Orbit
vzw
• Solidariteit in een multiculturele samenleving met Sarah Maes, UAntwerpen/KU Leuven en
Marjan Moris UAntwerpen
Plaats en datum
Promotiezaal KU Leuven, 1 december 2022.
Praktisch
De reguliere inschrijvingsprijs voor de hele dag bedraagt 25 euro, inclusief lunch.
Vrijwilligers bij één van de partnerorganisaties en leden van 'Katechetica plus' betalen 20
euro.
Inschrijven voor de livestream van de voormiddag of voor 1 dagdeel is ook mogelijk.
Inschrijven kan tot en met 24 november via de website:
https://theo.kuleuven.be/nl/onderzoek/centra/cksd/amosdag
Meer info kan je ook steeds bekomen op: amos@kuleuven.be
In samenwerking met:

