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Geachte leden en sympathisanten van VIRA,
Op maandag 30 april 2018 om 12u30
organiseert VIRA een lunchdebat over :

Europa: vervlogen droom of veilige baken?
Drie perspectieven

VIRA en Egmont steken de hoofden bij mekaar om - nog maar eens - een diagnose te stellen, niet alleen van
de gebreken en ontgoochelingen van de EU, ook van haar potentieel en veerkracht.
We doen het vanuit drie invalshoeken :
1.De historische benadering herinnert ons aan de oorspronkelijke raison d’être, aan de grondslag van een rijk
dynamisch proces. Dit inzicht is onmisbaar, ook nu en in de toekomst.
2.Het interne perspectief en de institutionele architectuur zijn ongetwijfeld aan kritische bevraging toe. Is het
systeem leefbaar, welke hindernissen werpen zich op?
3.En hoe profileert de Unie zich extern, welke rol kan ze spelen wereldwijd, welke verwachtingen zijn op haar
gevestigd? Of moeten we berusten in een tanende invloed?
Deze dimensies worden door drie eminente sprekers
tegen een helder doch ook kritisch daglicht gehouden :

Rolf FALTER
hanteert de historische invalshoek.

Luuk VAN MIDDELAAR
neemt de interne aspecten voor zich.

Sven BISCOP
zoekt de externe dimensie op.

Johan VERBEKE
modereert het debat.

De lezing vindt plaats op maandag 30 april 2018 om 12u30 in de Universitaire Stichting, Egmontstraat 11 te
1000 Brussel (Metro Troon, parking Naamse Poort). Vanaf 12u00 wordt het aperitief aangeboden. Om de
debatten voor 14u15 te sluiten worden enkel een hoofdmaaltijd en koffie met mignardises geserveerd.
Voor deelname dient te worden ingeschreven vòòr donderdagmiddag 26 april via :
- de website van de VIRA, http://www.vira-org.be/inschrijving-vira-activiteit-lunchconferentie/ of
- emailbericht naar vira@mail.org, of
- telefoon naar VIRA-secretaris Lieven VERMOTE (02 672 92 49 of 0498 22 02 75)
èn overschrijving op VIRA bankrekening BE87 4300 7406 0194 van 35 € voor leden van VIRA, 40 € voor nietleden en 12 € voor voltijdse studenten. Annulaties dienen voor vrijdagmiddag 24 april te gebeuren..
Ik zal u daar gaarne verwelkomen.
Johan SWINNEN, Voorzitter
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Rolf FALTER
Directeur van het Bureau van het Europees Parlement in België, historicus, journalist en schrijver
Geboren in Leuven in 1958
Behaalde een licentiaat Geschiedenis bij Lode Wils aan de KU Leuven
1984-1994 : journalist bij De Standaard en De Tijd
1994-2000 : hoofd van de CVP-studiedienst CEPESS
2001-2003 : medewerker van premier Guy Verhofstadt
2003-2006: journalist bij De Tijd
2007 : lector aan de Xios hogeschool
2008-2009 : kabinetsmedewerker van Annemie Turtelboom
2010 : ambtenaar bij DG Comm in het Europees Parlement
2014 : directeur van het Bureau van het Europees Parlement in België
Schreef een aantal historische boeken, waaronder
• De geboorte van Europa, een geschiedenis zonder einde (Polis, 2017)
• België, een geschiedenis zonder land (De Bezige Bij, 2012)
Luuk VAN MIDDELAAR
Hoogleraar Europees recht en EU-studies aan de universiteiten van Leiden en Louvain-la-Neuve (UCL)
Politiek filosoof, historicus en politiek columnist van NRC Handelsblad en De Tijd.
Geboren in Eindhoven in 1973
Studeerde geschiedenis, filosofie en politieke filosofie aan de Sorbonne en aan de universiteiten van
Groningen en Amsterdam. Behaalde een doctoraat Geschiedenis en Filosofie in Groningen en een doctoraat
Politieke Filosofie in Amsterdam.
2002-2004 : Kabinet Europees Commissaris Frits Bolkestein
2004-2006 : politiek secretaris van de VVD-Tweede-Kamerfractie
2007-2008 : onderzoeker aan het Duitsland Instituut van de Universiteit van Amsterdam
2009-2010 : adviseur Europese zaken bij de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid en columnist
bij het NRC Handelsblad;
2010-2014 : hoofdspeechschrijver en politiek adviseur van Europese Raadsvoorzitter Herman Van Rompuy
2014-2015 : tijdelijk lid van het kabinet van Europese Raadsvoorzitter Donald Tusk.
Belangrijkste publicaties over Europa (www.luukvanmiddelaar.eu ):
• De passage naar Europa (Historische Uitgeverij 2009: vele vertalingen en prijzen).
• Na de Storm. Hoe we de democratie in Europa kunnen redden (ed. met Philippe Van Parijs, Lannoo 2015)
• De nieuwe politiek van Europa (Historische Uitgeverij 2017)
Sven BISCOP
Hoogleraar UGent, Brugge en KHID, Directeur bij Egmont (Koninklijk Instituut voor Internationale
Relaties), politoloog met defensie als specialisatie.
Geboren in Willebroek in 1976
1998 : Licentiaat in politieke wetenschappen en publieke administratie van de Universiteit Gent.
2002 : Doctor in de politieke wetenschappen;
2002 : Lid van Egmont, later Directeur “Europa in de wereld”
2003 : Hoogleraar aan de Universiteit Gent
2007 : Hoogleraar aan het Europa-college van Brugge
Hoogleraar aan het Koninklijk Hoger Instituut voor Defensie (KHID)
Recente publicaties :
• The European Union and Emerging Powers in the 21st Century – How Europe Can Shape a New Global
Order (Ashgate, 2012, co-edited with Thomas Renard).
• Make Europe great again : een nieuwe toekomst voor een oude grootmacht, Lannoo, 2017.
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Johan VERBEKE
Ere-ambassadeur, Directeur-generaal van Egmont, Gastdocent KUL en VUB
Geboren te Gent in 1951
Diploma’s in de rechten en filosofie aan de Universiteiten van Gent en Nancy en de Yale Law School.
Op post in Beiroet (1983-1985), Amman (1985), Bujumbura (1985-1988) en Santiago de Chile (1988-1990).
1990-1992 : woordvoerder van Buitenlandse Zaken
1993 : “Antici” in de Permanente Vertegenwoordiging van België bij de EU, vervolgens Adj.-DG Politiek
2000-2002 : kabinetschef van de staatssecretaris voor Europese Zaken.
2002-2004 : kabinetschef van Minister van Buitenlandse Zaken Louis Michel.
2004-2008 : permanent vertegenwoordiger van België bij de VN in New York
2008-2009 : Bijzonder Coördinator van de Secretaris-Generaal van de VN in Libanon, Bijzonder
Vertegenwoordiger in Georgië en hoofd van UNOMIG (United Nations Observer Mission in Georgia).
2010-2013 : ambassadeur van België in Londen.
2014-2016 : ambassadeur van België in de Verenigde Staten.

Komende activiteiten van VIRA
•

•

Einde mei 2018 : Debat over ‘Cultureel erfgoed in Europa’ met Piet JASPAERT, Vice-Voorzitter van
Europa Nostra en Prof Koen VAN BALEN, directeur van het International Center for Conservation, KU
Leuven
Dinsdag 12 juni 12.00u : Raad van Bestuur van VIRA, locatie : Frisomat NV, Wijnegem
Lid worden van VIRA

U kan lid worden van VIRA door invulling van het lidmaatschapsformulier dat op de website van VIRA te
vinden is (http://www.vira-org.be/lidmaatschap/) en overschrijving van 35 € op de VIRA-bankrekening.
Personen jonger dan 30 j. en voltijdse studenten betalen geen lidgeld.
Activiteiten van bevriende verenigingen
•

Maandag 16 april 18.00u: Filigranes, Kunstlaan 39-42 Brussel, debat tussen Johan SWINNEN en David
VAN REYBROUCK rond “Rwanda, mijn verhaal” (http://www.filigranes.be/fr/agenda/# )

•

Dinsdag 29 mei 2018 om 12.30 u. in de Universitaire Stichting: Lunch-debat : "Geopolitiek en
Globalisering" met Herman VAN ROMPUY, Hylke VANDENBUSSCHE en Mark EYSKENS (Zie
http://www.universitairestichting.be/nl/content/lezingencyclus-met-prof-louis-baeck-op-reis-hetwerelddorp )

____________
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