ROME – Studenten politicologie met 30 nationaliteiten en uit vijf continenten kwamen 6 tot 11 maart
samen in Rome. Waarom? Voor het academisch congres over Global Justice én de alv van de
internationale vereniging voor politicologiestudenten IAPSS. Het grootste nieuws: de permanente
zetel van IAPSS komt naar Nijmegen.
Discussiëren over werelddemocratie, luisteren naar hoogstaande Italiaanse professoren en twee
dagen vergaderen over de toekomst van IAPSS. Duidelijk was dat er geen betere plek is om de kracht
van internationalisering te ervaren dan hier. Wat motiveert een student politicologie uit Jemen, hoe
denkt een Pakistaan over global justice? Want naast het academische is natuurlijk de sociale
dimensie minstens zo belangrijk. De internationale sfeer die er heerst motiveert je om je horizon te
verbreden en je leert verder te kijken dan het Nijmeegse.
ismus stuurde dit jaar een vijf man sterke delegatie; Thomas Linders, Jeroen Hellebrekers, Steffen
Westerburger, Pol Muffels en Reint-Jan Groot Nuelend. Steffen kijkt er positief op terug, ‘met scherpe
inbreng en constructieve houding hebben we ons ingezet voor de toekomst van IAPSS.’ Er is besloten
dat de vereniging verplaatst wordt van Ljubljana, de hoofdstad van Slovenië, naar Nijmegen. Iets dat
in de afgelopen week niet over één nacht ijs ging. De statuten en huishoudelijk reglement zijn
volledig herzien en zijn na een dag discussiëren aangenomen. Een belangrijk gevolg: Naast
studieverenigingen kunnen studenten politicologie nu ook individueel lid worden.
Maar wat doet IAPSS nog meer? In september komen weer ruim honderd studenten bijeen in de
historische kustplaats Budva, Montenegro, voor een driedaags congres. Het thema hier is Political
Economy in the Globalizing Period. Later in het jaar komen ze ook bijeen in Boekarest, Roemenië om
te praten over Collective Action Problems. Details over inschrijving zullen binnen enkele maanden
volgen. De locatie van het jaarlijkse congres in maart is ook al bekend: IAPSS strijkt dan neer in
Thessaloníki, Griekenland. /Reint-Jan Groot Nuelend

