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Sinds het Afghaanse debacle en de toenemende scepsis tegenover de Amerikaanse "Grote 

Bondgenoot" reizen er steeds meer stemmen op om de oprichting van een echte Europese defensie 

te eisen. Zowel ter linker- als ter rechterzijde baant iedereen zich een weg naar de media om uiting 

te geven van zijn verontwaardiging over een Europa dat van zo weinig aanzien geniet op het 

internationale vlak en niet in staat is tot een coherent militair optreden. 

Europese logica en Atlantistische sirenen 

Hoeveel mensen waren er echter tot gisteren nog daar over bezorgd? Hoeveel riepen er om? Tot 

nu toe waren we maar een handjevol! De Britten wensten het niet. De Fransen waren 

terughoudend, evenals de Duitsers, Italianen, Spanjaarden, Polen enzovoort. In feite zagen de 

meeste van onze NAVO-bondgenoten geen heil in de ontwikkeling van de strategische autonomie 

van Europa – bij lange na niet. 

Zelf heb ik, als minister van Defensie in de regeringen-Verhofstadt en sindsdien, altijd gestreefd naar 

Europese synergieën en deze aangemoedigd om te zorgen voor een betere coördinatie van 

opleidingen en aankopen. Het is met dit voor ogen en ondanks de kritiek dat wij met name de NH90 

en de A400M hebben aangeschaft. 

De meeste van mijn opvolgers aan het hoofd van het ministerie van Defensie, die deze Europese 

vezel ontberen, hebben er de voorkeur aan gegeven toe te geven aan de sirenen van de 

Atlanticisten. De keuze voor de F-35 – een extreem duur vliegtuig waarvan de betrouwbaarheid nog 

onzeker is en waarvan de vluchtsystemen in handen van Washington alleen zullen blijven – is het 

beste voorbeeld. Laten we daarom niet aarzelen te zeggen dat de nieuwe bekeerlingen tot de 

Europese defensie, zowel in België als elders, vergelijkbaar zijn met de carabinieri van Offenbach... 

ze komen erg laat. 

De ambivalentie van de Verenigde Staten 

Dit gezegd zijnde, is het onmogelijk geworden nog langer te talmen: wij moeten dringend de lessen 

uit het verleden trekken, het machtsevenwicht herstellen en nieuwe modaliteiten in het systeem 
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van allianties brengen. Syrië was een mislukking. Irak was een mislukking. Afghanistan was een 

mislukking: een militaire ramp, een financiële afgrond en een menselijk gevaar. 

Bovendien moet er worden opgemerkt dat de Europese staten (cumulatief) veel uitgeven aan hun 

defensie. Maar ze besteden slecht uit. En, bij gebrek aan coördinatie, is hun militair materieel niet 

erg interoperabel. Geconfronteerd met deze Europese verdeeldheid slagen de Verenigde Staten - 

voor wie "America First" een vanzelfsprekendheid is - erin hun uitrusting op te dringen, waarvan zij 

de interoperabiliteit opscheppen. 

Voor de Amerikanen, wier engagement aan onze zijde niet zonder mercantiele en geopolitieke 

bijbedoelingen is, is de strategische autonomie van Europa een ernstige steen in het schoentje. 

Bijgevolg test onze "grote bondgenoot" graag op gezette tijden de soliditeit van de transatlantische 

band. Voor hem is het een goede gelegenheid om te verdelen en te heersen door met de vinger te 

wijzen naar landen die uit de pas lopen; naar landen die niet genoeg uitgeven aan de NAVO en 

weigeren zich te onderwerpen aan het dogma van 2%; naar landen die, in zijn ogen, een duidelijk 

gebrek aan Atlantische solidariteit vertonen. 

Laten we het "Nee" van België tegen de oorlog in Irak en de toorn van Washington niet vergeten. 

Dat was in 2003. Ik was toen minister van Defensie. Laten we ook niet vergeten dat ons land, wat 

men er ook van moge zeggen, in de 20 jaar van zijn aanwezigheid in Afghanistan nooit in de val is 

gelopen. 

Aan een geloofwaardig en samenhangend Europa bouwen 

Al met al, de veiligheid van Europa is niet de prioriteit van de Verenigde Staten! Maar het moet van 

ons komen. Het is aan ons om onverwijld onze woorden in concrete daden om te zetten en samen 

met de staten die zich gezamenlijk willen engageren, vorm te geven aan een Europa dat 

geloofwaardig kan zijn op internationaal politiek en diplomatiek vlak. Enerzijds impliceert deze 

geloofwaardigheid een bundeling van krachten, uitrusting en technologieën. Anderzijds impliceert 

de samenhang in de vorming en opleiding van militair personeel. Bovenal vereist het de 

ontwikkeling van een bepaalde visie op de toekomst, gebaseerd op gemeenschappelijke 

internationale ambities. 

Laten we begrijpen dat er, zowel in Europa als elders, geen diplomatie kan bestaan zonder defensie 

en geen defensie zonder een ontwikkelingspartnerschap. Dit is het principe zelf van de 3D-

benadering. Zonder defensie blijft het diplomatieke instrument onvolledig en ondoeltreffend in het 

bevorderen van de vrede en in het winnen van het respect van onze partners en zogenaamde 

vrienden; zoals Dalida zong, is het slechts "Woorden... Woorden..." We zien het elke dag. 

Europa schittert vandaag door afwezigheid: denk maar aan het Afrikaanse continent - waarmee wij 

een lange geschiedenis en een traditionele as van solidariteit delen – en aan het Midden-Oosten. 

Waar was Europa tijdens de gewelddadige confrontaties in Gaza afgelopen mei? Waar was deze 

tijdens de recente aardbeving in Haïti? Hoe zit het met haar aanwezigheid in de Sahel – die morgen 

de plaats zou kunnen zijn van een nieuw debacle? Europa ontbreekt te vaak in actie... 
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Onze hoge vertegenwoordiger voor buitenlandse Zaken en veiligheidsbeleid, Josep Borrell, heeft 

van zijn kant, ondanks zijn kwaliteiten, momenteel een vrij beperkte rol en speelruimte. Het lijdt 

geen twijfel dat zijn rol en zijn vermogen om op te treden moeten worden versterkt, zoals in de tijd 

van Javier Solana, die in tien jaar tijd, van 1999 tot 2009, een twintigtal veiligheids- en 

defensieoperaties op drie continenten heeft kunnen ontplooien. 

In het kader van een echte Europese defensie en met de landen die dat willen, moeten wij werken 

aan vrede, welvaart en collectieve veiligheid, in dialoog en met respect voor de mensen. Omdat 

niemand het voor ons zal doen! 


