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Eeuwfeest van de Union of International Associations !
De UIA start de viering van haar honderdjarig bestaan op 23 november 2007 in Brussel met een reeks van
publieke evenementen over en voor het internationale maatschappelijk middenveld.
Op 23 november 2007 om 17 uur organiseert de UIA naar aanleiding van haar eeuwfeest een
strategische vergadering “Looking at the future of the UIA” in het Maison des Associations
Internationales. Onder de deelnemers bevinden zich partners van de UIA, haar werkende en
geassocieerde leden alsook vertegenwoordigers van internationale verenigingen en instellingen. De
doelstelling van deze vergadering is samen na te denken over hoe de UIA het best haar tweede
eeuw kan intreden.
Er loopt een fototentoonstelling onder de titel “Past, Present, Future” die bezoekers een blik gunt in de
archieven van honderd jaar UIA: een eeuw van ongeziene activiteit en groei van het internationale
maatschappelijk middenveld.
De UIA werd opgericht op 1 juni 1907 in Brussel als het Central Office of International Associations
en kreeg haar huidige naam op het eerste World Congress of International Organizations in 1910 in
Brussel. De viering op 23 november 2007 is slechts de eerste in een reeks van publieke evenementen
die tussen 2007 en 2010 zullen plaatsvinden. Informatie omtrent deze evenementen kunt u
terugvinden op de webstek van de UIA, onder de rubriek “Centenary”.
Het merendeel van de bovenstaande evenementen zal plaatsvinden in Brussel waar de wieg van de
UIA stond en waar ze na meer dan een eeuw nog steeds haar thuisbasis heeft. Bovendien is
Brussel een stad waar thema’s zoals Europees bestuur en internationale betrekkingen heel wat
internationale aandacht krijgen en die tevens de hoofdzetel van de Europese Unie, de NAVO en
duizenden andere internationale organisaties en verenigingen herbergt. Brussel is bovendien het
vierde belangrijkste centrum voor internationale congressen (bron: statistieken UIA 2007).
De UIA is het geesteskind van twee vooraanstaande Belgen: Henri La Fontaine, winnaar van de
Nobelprijs voor de Vrede in 1913 en Paul Otlet, eerste Secretaris-Generaal van het International Institute of
Bibliography. Eén van de allereerste activiteiten van de UIA was haar bijdrage aan de oprichting van
de Volkenbond en van het International Institute of Intellectual Property, de voorloper van UNESCO.
In 1951 werd in een bijzondere resolutie van ECOSOC (Economische en Sociale Raad van de
Verenigde Naties) de samenwerking tussen de Verenigde Naties en de UIA voor de voorbereiding van het
Yearbook of International Organizations geformaliseerd. Sinds 1908 inventariseren het Yearbook en de
verwante publicaties van de UIA de activiteiten van internationale verenigingen en bijeenkomsten van
over de hele wereld. In 2007 bevatte het 60.000 organisaties en 239.000 internationale bijeenkomsten.
Door de opzoeking, documentatie en verspreiding van informatie over actoren uit het internationale
maatschappelijk middenveld streeft de UIA als apolitieke, onafhankelijke en niet-gouvernementele
onderzoeksinstelling zonder winstoogmerk naar een grotere erkenning van de rol van internationale
organisaties. De UIA stelt het Yearbook of International Organizations samen (online, cd-rom en
boek) alsook de International Congress Calendar (driemaandelijks) en de Encyclopedia of World
Problems and Human Potential (gratis beschikbaar op de webstek van de UIA).
De visie van Paul Otlet droeg bij tot de ordening en bundeling van veelzijdige benaderingen van de
menselijke en sociale ontwikkeling en hun impact op de planeet. De UIA blijft zich inzetten om de
brede waaier van initiatieven en voornaamste aandachtspunten in onze huidige maatschappij te
identificeren en te valoriseren.
Voor verdere informatie, zie: www.uia.org
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