NVC Studiemiddag

Groene criminologie: Theoretische vernieuwing en praktische implementatie
De divisie ‘Groene criminologie’ organiseert naar aanleiding van de speciale editie Groene
Criminologie in het Tijdschrift voor Criminologie (aflevering 2, 2018) de eerste studiemiddag
op dinsdag 7 mei 2019 met als doel kennis op het gebied van groene criminaliteit te delen en
onderzoekers in Nederland en België met elkaar te verbinden.
Achtergrond
Groene criminologie is een nog relatief jonge maar snelgroeiende stroming binnen de
criminologie. Het toenemende belang van het bestuderen van ‘groene misdaad’ in brede zin
maakt deel uit van meer algemene zorgen over het leefklimaat, de opwarming van de aarde en
de mogelijke gevolgen daarvan, (e.g. migratiestromen, gewapende conflicten,
milieudegradatie). Ook wanneer we kijken naar de financiële winsten, dient groene misdaad
hoog op de criminologische agenda te staan. Alleen al de handel in beschermde dieren en
planten, afvaldumping en illegale houtkap, visserij en mijnbouw zijn bij elkaar jaarlijks
‘goed’ voor criminele verdiensten tussen de 91 en 259 miljard dollar (Nelleman e.a., 2016).
Daarmee zouden ze opgeteld de vierde criminele markt zijn, na drugshandel, handel in
merkvervalsingen en mensenhandel. Ongeacht of we dergelijke schattingen willen
aanvaarden, of juist verwerpen bij gebrek aan empirisch gehalte, kunnen we zonder meer
stellen dat groene criminaliteit een van de weinige vormen van misdaad is die het levensgeluk
of zelfs het voortbestaan van grote groepen mensen en andere levende wezens direct en
langdurig kan bedreigen. Alle reden dus om een studiemiddag te wijden aan groene
criminologie.
Sprekers
Het doel van deze studiemiddag is om discussie te bevorderen, in het bijzonder op welke
wijze groene criminologie zich theoretisch verder kan ontwikkelen en op welke manier
empirische resultaten kunnen bijdragen aan praktische oplossingen voor milieuproblemen. De
studiemiddag zal geopend worden vanuit een internationaal perspectief door criminoloog
Angus Nurse (Middlesex University London) waarna de koppeling met de praktijk wordt
gelegd door Cees van Duijn (voormalig Environmental Crime Unit, Interpol). Ten slotte
zullen Daan van Uhm en Toine Spapens de ontwikkeling van de groene criminologie in
Nederland en België bespreken en wordt er afgesloten met een discussie.
We nodigen je graag uit om aanwezig te zijn bij deze studiemiddag.

Praktische informatie
Wanneer? Dinsdag 7 mei, 14.00‐17.00
Waar? Universiteit Utrecht, Janskerkhof 2-3, zaal 110, Utrecht.
Aanmelding voor deze studiemiddag is gratis.
Stuur graag even ter bevestiging een e-mail naar d.p.vanuhm@uu.nl.
Let op, er zijn beperkt aantal plaatsen beschikbaar!

