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Op 18 mei besloten de ministers van Buitenlandse Zaken  tot de planning van een 
militaire operatie van de EU nabij de Libische kust die het ‘business model’ van de 
mensensmokkelaars moet aanpakken, EUNAVFOR Med. Wat zijn de haken en ogen 
van zo’n militaire operatie en wat zegt dit besluit over het EU buitenlands beleid?  
Het besluit op zichzelf is veelzeggend, maar daarmee is nog niet gezegd dat de 
missie er komt. In 2012 nam de EU een besluit voor een militaire operatie in Libië, 
maar deze werd nooit uitgevoerd. Destijds was op aandringen van Duitsland de 
clausule opgenomen dat er een direct verzoek tot ondersteuning van de humanitaire 
hulp-afdeling van de VN moest komen, dat er nooit kwam.  
Ook de nu voorgestelde missie in de Middellandse zee is afhankelijk gemaakt van 
een VN-resolutie (nu onder Hoofdstuk VII), die de deelnemers zou toestaan om 
smokkelschepen te vernietigen in Libische wateren. Juist voor de EU die stelt 
multilateralisme en een internationale rechtsorde hoog in het vaandel te hebben, is 
een VN-resolutie van groot belang. Echter, met de huidige machtsverhoudingen 
binnen de Veiligheidsraad is VN-autorisatie geen vanzelfsprekendheid.  
Toch is het besluit politiek van betekenis. De EU presenteert zichzelf als een speler 
in de internationale arena die de voorkeur geeft aan de inzet van niet-militaire 
beleidsinstrumenten, zoals humanitaire hulp en politieke dialoog. Sinds de eerste 
EU-militaire operatie in 2003 wordt er gesproken over het militaire instrument in het 
EU buitenlands beleid. Regelmatig wordt gewaarschuwd dat militaire inzet het EU-
beleid gaat bepalen. Maar soms kan militair ingrijpen de enige optie zijn die rest om 
een burgerbevolking te beschermen.  
Binnen de EU wordt veel gesproken over de comprehensive approach van de EU, 
waarmee wordt bedoeld dat een scala aan beleidsinstrumenten als een 
gecoördineerd geheel wordt ingezet om bepaalde crises op te lossen. Militaire 
middelen maken hier deel vanuit maar zijn niet leidend. Past deze maritieme missie 
in zo’n ‘comprehensive approach’ of is er sprake van een militarisering van het EU-
beleid op het gebied van vluchtelingenproblematiek? Ik neig naar het laatste om de 
volgende twee redenen. 
Ten eerste, hoewel Hoge Vertegenwoordiger Federica Mogherini tijdens een bezoek 
aan de Veiligheidsraad stelde dat het redden van vluchtelingen de ‘eerste prioriteit’ 
was, lijkt de voorgestelde militaire operatie primair uit te zijn op het onschadelijk 
maken van smokkelaars. Juist het ‘boarden’ van smokkelaarsschepen kan de 
veiligheid van migranten in groot gevaar brengen.  
Ten tweede is de vraag of in dit geval alle opties voor alternatieve 
beleidsinstrumenten voldoende zijn verkend en benut. Veelzeggend is in ieder geval 
dat de landen die hun tegenstand hebben geuit tegen het Commissievoorstel om 
vluchtelingen evenredig te verspreiden, de grootste voorstanders lijken van een 
militaire aanpak.  
Kortom, het besluit wekt de indruk dat de EU de lijn voortzet die al te zien is in de 
anti-piraterij missie nabij de Somalische kust: de EU als internationale speler die niet 
bang is militaire middelen aan te wenden ten gunste van de eigen (economische) 
veiligheid. In dit geval betekent dat dat men vooral wil voorkomen dat de 
vluchtelingenstroom het Zuid-Europese vasteland bereikt. Staatsveiligheid krijgt 
voorrang boven een veiligheidsbenadering waarin mensen centraal staan. Het 
politieke besluit van deze week is een flinke stap richting een (verdere) militarisering 
van het EU-vluchtelingenbeleid.  


