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MISSCHIEN IS ER WEL GEEN NOOD AAI..I EEN ERVAREN HOGE VERTEGENWOORDIGER?
Federica Mogherini is misschien niet dat sterke profiel waar0p veel Eu-waarnemers gehoopt hadden, maar ze is wel
een realistische keuze geweest, schrilft SÍEPHAII KEUKEIEIRE. Want kun je wel verwachten dat 28 landen altijd
op dezelfde lijn zitten als het over buitenlands beleid gaat?

Mogherini is nog
ZO n gekke keuze niet
)

grtPf^x ¡¡u{t$tñã
ffe?

Hoogþrær Europees

¡uitenlands beleid (KU le!¡ven/Eurooacolleee)- Auteur
van 'fhe foreign policy ot
the tU' (Palgrave).
W¿t? Dat Federica Mogherin¡
we¡nig ãl te zeggen hebben
staat nu al vat Ze kan
¡o de acute
haai dus betère locusen op ¿ndere Europ€e
uitdag¡ngen zoals de moejlijkhedeo ln de mÊdì-

ìerEne lãnden.

SuEealisme leek zaterdaghoogt¡j te viercn in de Europese Raad in Brossel. Temijl.

Rulæd sÌuipenrlevijs Oekra¡ie binnen-

reld. Miästens zo belangrijk als de benoemi¡g van de nieuwe Hoge VeÍtegenwoordiBr is daom de mtluiding van de commissåris bwoegd voor bet Europese Nabuuschapsbeleitl (het beleid tegenover de
latrden in de mediterr¿ne weÉld, Oost-Er
ropa en de Zuidelijke Kaukæs) en de @mmiìsarissen bevoegd voor handel m diveise inteme economische portefeuilles Niet
t,

Federica Mogherinì, mail wel deze
misstrissen beschikketr iEñers oreÌ
voegdheden om nlewe
in de pnktäk om te zetteD. Maar

km ziin
regio's alat niet zijn-

âls de

valt, Israël tweeduizend Palestijnse doden
achterlæt in de Gazætrook, Syrië en Líbié
intotale chffi vervallen en deels in handen
kometr van Islamitisehe Stæt (IS), eù deze
Iælste @k tentál€lsblijkt te hebbeû in Európese landletr, slægt ale Europese Raarl eriu om de rel,atief onero.ren Federica Mogherini æntedùiden als nieuwe [Iogevertegenwoordiger voor het Buitenlands Beleid
van de EU. be 4,r-jarige lt¿limse Minister
væ Buitenlmdse Zaken beeft misschien
veel kwaliteiten, mm ze ìijkt niet tle leider
te zijn waar de EU op dit moment reod m
heeft: een sterke en gerespecteerde politic6 met veel eryaring in het aanpakker vm

cnstssil.

Mail je kunt

Federica Moghednit benoemíng ook als eeo blijk van realisme ziæ.

Namelijk æn nuchttre kijk op wat je vm
'cemeenschappelijk BuiteDlmds en veiligheidsbeleid/ km wruachleL De keuze
wüst erop datveel læden erinberusten dàt
een echt gememschappelijk beleid in tle
huidige context erg moeilijk is gezien de
grote vaschillen tussen de 28 lidstaten.
Nist alleen wât strategische, economische
en andere bel¿ngen betreft, maar ook over
de diplomatieke, militaire en financiêle
middelen die ze kumen iMetten om een

crisis m te pakkeo. Het weerspiegelt een
inòchatting in Pæíjs, I¡Ddil u Berlíjn tl,at
het al moeiliJkgemeg is om onderling overeeD te komil - læt stmE alat ze ook nog
rekening zoudetr houdeD lnet de 25 ædere

landen, waaflatr het overgrote deel toch
niets te bieden heefr als er m oet worden opgetredeD- Vmuit dat standpu8t is er ook
geen nood aàn een ervilen Hoge vertegenwosrdlger, engezien woral tle gote Udstaten in crisissituaties van haar (eE v¿n de
EU ín hæf geheel) toch geen actieve inbreng veMaõhten.
Een d.osis realisme zal ook Federica MoghÈ
riEi erym weerhoudfl om in gevoelige edsissen iD de plæts van de lidstateo proberen op te treden. Bovendien moet ze reke+inghouden met ¿le Poolse premier Donald
Tusk a.ls nieuwe vooufüervan de Europese
Faad. Gezien zijn achtergrond en eruaring
zal bij zich imers willetr proflleren in de
crisis in Oekraine.
M¡grât¡estromen

De nieuwe Hoge Vertegenwoo¡diger kan
zich dærom misschien beter coDcenltereD

Parijs, Londen en Berliin
hebben bet al moeilijk
genoeg

oñ onderling

ovefeen te komen.
Laat staan d,al ze ook nog

rekeniilg zouden houden
met d€ 25 á,ndere landen

bijtra wekelijks

an

m

het dEDatische gebrek

slagkiacht inzake de mi$atieÞrõÞle

mtiell- IIiù km Moghrini steunen op de
lðnge tliplom¿tieke erJ¡¿rln8 vm ltalië met
de mediterrane wereld ên op hær eþen gerceligheid voor de otrtwikkellngen ln ¿le islamfische werelal. Hffi leeftìjd en dynaÞisme, baa megere betrokÌenheid in dire$e internationale jongemorganisaties

hu

eû

gevoetriBheid voor d.e werkloos-

heidsproblematiek kunnm daarbij een
troef zijtl Ze haa erop tæzieD dal tle EU
dp antlffe cnciale ùitdagirgen voor het
Iuropees buitènlmds beleial EeÉ daãvãr
is het mislukte mediterrane beleicl van <þ
EU fundaûrenteel herdenken. Dat beleial
werd iD 1995 met de ambitieuze Barælma
confeæntie opÉest¿rt met aJs cloel sa¡ùÈlile
werken op drie domei¡eD- op eeonwisch
vÌâ,k markte@nomische en fimnciêle her-

vomingen ondercteunen in het Midil€lIandse Zeegebied, op politiek vlak streven
nær verbeterde saneuwtking tussen de
lantlen in de regio en er de democralie,
menserechten en de rechtsstat versterken, en tot slot de socio<ulturele rel¿ties
versterken Lussen de volkeren aan beide zijden van de Mitldellantlse Zee.
trn 2oo4 werd het zogetræmde Proces van
Barcelona opgevolgd door het Europees
Nabuùschapsbèleid, dat meer defocff legt
op migratiestromen. Twintig jæE na Bæælona zijn er echter nauwelijks positifle resultaten te zietr De blijvende stloom bootvluchteìingen (deRk naar æD de hondertl
dodetr öe tUdeEs de Europee Raad vm

weekend verdronken

zijn) herinnert

dit
ons

he

zo heryomt dat er
is voor institutionele
heûormingen in de
betroliken lilden, mffi ook voor het welz$n wn de jonge bevolking in die regio

Heditsrane beleid

¡iet alleen rudacht

enmæro-æonomische

lslamitlsche gesæligheder

Mogherid kan de bevolking in de omliggende landen ewan proberen te overtuigen
dai ale ErJ wél i¡ stät is om hffi eetr toekortrsÞercpectief te biealen en dat ze gei'nteÌesseerd is in de schrijnende we¡kìoosheid, zowel in de betrokken laû¿len als ten
alzietvan de allochtone bevolking in de
ElJ. Ze kan ook proberen æn te tonen dat
de EU niet aìleen de eigen belangen en
waaden wil promoten! mffi ook lekening
wil honden met de gevoelighedm in de isla-

mitische smenlevingen.
kentering in het EU-b eleial én in d€ perceptie over Europa is in ieder ge%l essentieel, wiì je vemÜdet dat de bevotkjng in de
betrokken landen uog meer de toevluchl
oeeÍìt tot radicalisetende islamitische bewegitrgen etr partijen in de meöterlane weBen

