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De militaire arm van de EU dreigt 

'een betere wereld' ondergeschikt te 

maken aan eigenbelang 

 

Er komt voorlopig geen Europees leger, maar er is wel een nieuw momentum 
voor de militaire tak van het Europese Veiligheids- en Defensiebeleid. Dat 
bleek vorige week op een bijeenkomst van de Europese ministers van 
Buitenlandse Zaken en Defensie over de nieuwe ‘mondiale strategie’ van de 
Europese Unie (ND 16 november). 
Komt er dan ‘eindelijk’ een Europese supermacht, die niet alleen economisch, 
maar ook in militaire zin een eigen, serieuze rol wil spelen in de internationale 
politiek? 

De concrete voorstellen die nu op tafel liggen, geven daar nog geen duidelijk 
antwoord op. Het idee van een permanent hoofdkwartier is afgezwakt tot een 
hoofdkwartier voor niet-gevechtsoperaties. De Europese landen willen meer 
geld uitgeven voor Defensie en meer samen doen bij de aanschaf en 
ontwikkeling van materieel. Dat geeft aan dat er bereidheid is tot 
samenwerking, maar het is geen antwoord op de vraag welke militaire rol de 
EU voor zichzelf ziet weggelegd. 
 

In haar eerste veiligheidsstrategie, Een veiliger Europa in een betere wereld 
(2003), wilde de Europese Unie ambitieus inzetten op ‘vroegtijdige, snelle en 
waar nodig krachtige interventie’. 
In datzelfde jaar lanceerde de EU haar eerste militaire operatie, in Macedonië 
(Concordia). Sindsdien zijn er nog elf militaire operaties onder EU-vlag 
uitgevoerd waarvan er op dit moment zes operationeel zijn: in Bosnië-
Herzegovina, bij de kust van Somalië, in de Middellandse Zee en in Somalië, 
Mali en de Centraal-Afrikaanse Republiek.  
Het idealisme en optimisme van de 2003-strategie is in de nieuwe ‘mondiale 
strategie’ vervangen door een meer pessimistische toon, waarin de onveilige 
en onstabiele omgeving dwingt tot een focus op het behoud van eigen 
veiligheid. Van pragmatisch idealisme naar principieel pragmatisme. 
 

De mondiale strategie stelt drie ‘strategische prioriteiten’ voor EU-operaties: 
externe conflicten, eigen Europese veiligheid en capaciteitsopbouw van 
partners (bijvoorbeeld door trainingsmissies). 
Deze drie prioriteiten worden gepresenteerd als elkaar versterkend. Een 
operatie in Mali bijvoorbeeld, kan indirect bijdragen aan de veiligheid van 
Europese burgers. 
Maar er kan ook een spanning ontstaan tussen de prioriteiten. Zo is over de 
operatie ‘Sophia’ in de Middellandse Zee scherpe kritiek geuit, dat met de 



focus op de militaire aanpak van mensensmokkelaars, de veiligheid van 
burgers ondergeschikt wordt gemaakt aan de bescherming van grenzen.  
Als de EU zint op een militaire hoofdrol, brengt dat een belangrijke 
verantwoordelijkheid mee. De afweging tussen deze verschillende prioriteiten 
zijn bepalend voor het type internationale speler dat de EU wil zijn. Met de 
keuze voor principieel pragmatisme dreigt ‘een betere wereld’ ondergeschikt 
te raken aan de eigen belangen. 
 

Anders dan bij de NAVO, is het militaire instrument bij de EU onderdeel van 
een groter assortiment aan buitenlands beleid-instrumenten. 
Het is voor de EU gemakkelijker om voor, tijdens en na de militaire inzet te 
zorgen voor diplomatieke, economische en/of humanitaire instrumenten. 
Die bredere inbedding blijft een cruciaal ijkpunt. Een versterking van de 
militaire dimensie van de EU mag geen pleidooi worden voor militarisering 
van de EU. < 

 

 


