
 NOS 

 

N

NOS Nieuwsuur 

Jonge Europeanen somber over 

Europese crisis 
16/06/2016, 16:21 

BUITENLAND 

NIEUWSUUR 

Ze komen overal vandaan, de nieuwe generatie Europese diplomaten. Hoe verschillend hun 

afkomst ook is, over één ding is iedereen het eens: Europa zit in een crisis. 

Nieuwsuur bezoekt vanavond het Europacollege in het Belgische Brugge en spreekt er met 

onder anderen student Farbod Saatsaz. 

Europa College 

Het Europa College heeft twee campussen: in het BelgischeBrugge en in het PoolseNatolin. Het College, gesticht 

in 1949, is het oudste instituut voor de studie van Europese zaken. (bron: Wikipedia). 

  

Euro-kritische toespraak 

De Europese Unie ligt niet voor het eerst onder vuur. In de hal van het Europacollege hangen 

de foto’s van de alle leiders die er hebben gesproken: Margaret Thatcher hield er in 1988 haar 

beroemde euro-kritische toespraak. 

We geloven dat als mensen vanaf het begin samenwerken en dingen 

samen doen, ze meer van elkaar en elkaars uitdagingen leren. 
Student Europacollege 

Kritiek en meningsverschillen zijn er altijd al geweest in Europa, maar nu is de situatie toch 

anders, vindt de rector van het college, Jörg Monar. "In mijn leven heb ik niet zoveel 

verschillende crises gezien op hetzelfde moment. En dat tegen de achtergrond van groeiend 

scepsis in de verschillende lidstaten." 

"Leiders committeren zich niet meer aan de EU", vindt een student. "Nationale belangen 

staan samenwerking in de weg", vindt een ander. 
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Samenwerken 

Anders dan de huidige Europese leiders doen de studenten van het Europacollege wel alles 

samen, zeven dagen in de week. Ze studeren samen, wonen samen en eten samen. De school 

is opgericht met het idee van gezamenlijkheid en wil vanuit die gedachte de toekomstige 

Europese leiders opleiden. 

"De studenten geloven dat als mensen vanaf het begin samenwerken en dingen samen doen, 

ze meer van elkaar en elkaars uitdagingen leren", denkt een student. 

Het gebeurt vaak dat een compromis er pas komt, vlak voor de 

breuk. 
Rector Jörg Monar 

"Italianen en Grieken ervaren de vluchtelingencrisis op een heel andere manier dan wij in het 

noorden van Europa", zegt student Farbod Saatsaz, die al vroeg wist dat Europa en de politiek 

hem interesseerden. 

Breuk 

Terwijl de toekomstige generatie leiders leert hoe het hoort, proberen de leiders van nu 

Europa uit de crisis te trekken. Tot dusverre heeft de EU eerdere stormen overleefd. Maar dat 

is geen garantie dat het ook zo blijft, vreest rector Monar. 

"Het gebeurt vaak dat een compromis er pas komt, vlak voor de breuk. Maar het risico 

bestaat dat de huidige politieke leiders te lang wachten en dan bereiken we het punt van no 

return", aldus Monar. 


