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Beste VIRA-vrienden,

VIRA organiseert op 22 februari 2019 (12u30)
een debat over
België in de VN-Veiligheidsraad (2019-2020):
“Consensus smeden, Bouwen aan Vrede”
tussen
Werner BAUWENS,
Hoofd VN-directie op Buitenlandse Zaken
en
Johan VERBEKE,
vml. ambassadeur in de Veiligheidsraad
Moderator:
Bart BEIRLANT, journalist
Onder het motto “Consensus smeden, Bouwen aan Vrede” voerde België campagne voor de zetel in de
Veiligheidsraad, die het nu voor de zesde keer bekleedt.
België wil optreden als een ‘constructieve , betrouwbare en open partner’ in de zoektocht naar
oplossingen voor vredes-en veiligheidsvraagstukken.
Waar liggen precies de Belgische ambities en prioriteiten? Ligt er een uitgewerkt takenpakket klaar en in
welke mate is er ruimte voor initiatief? Kan België op een of andere manier het verschil maken? Wat stelt
de Veiligheidsraad zelf nog voor in tijden van Trump, Poetin en Xi, op een moment waarop het
multilateralisme niet meer voor iedereen vanzelfsprekend lijkt?
De ambtelijke verantwoordelijke en de ervaringsdeskundige geven tekst en uitleg.
Dit debat heeft plaats op vrijdag 22 februari 2019 om 12u30. We gaan we meteen aan tafel voor
aperitief en broodjesmaaltijd. Het einde der debatten is voorzien voor 14u15.
Zoals naar gewoonte heeft deze conferentie plaats in de Cattier-zaal van de Universitaire Stichting,
Egmontstraat 11, 1000 Brussel (metro Troon, Parking 2 Poorten).
U gelieve uw aanwezigheid aan te melden voor dinsdagavond 19 februari 2019 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)
en overschrijving op VIRA bankrekening BE87 4300 7406 0194 van 25 € voor leden van VIRA, 30 € voor
niet-leden en 12 € voor voltijdse studenten
Annulaties dienen vóór woensdagavond 20 februari te gebeuren. Geen terugbetalingen nadien.
Ik zal u gaarne verwelkomen op deze nieuwe activiteit van VIRA.
Johan SWINNEN,
Voorzitter van VIRA
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Werner BAUWENS
Ambassadeur Bauwens (1955) is Adjunct-Directeur-Generaal voor Multilaterale Zaken en Mondialisering
bij het Belgisch ministerie van Buitenlandse Zaken.
Hij staat tevens aan het hoofd van de Directie Verenigde Naties en leidde, samen met ambassadeur
Frankinet, de Task Force voor de campagne voor een Belgische zetel in de VN-Veiligheidsraad.
In het verleden had hij verschillende functies in België en in het buitenland, met een focus op
multilaterale zaken in de context van de Verenigde Naties, NAVO, de Europese Unie en de paneuropese
OVSE (Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa).
Werner Bauwens studeerde rechten aan de KU Leuven en politieke wetenschappen aan de Johns
Hopkins University. Hij was eveneens assistent aan de Université de Liège en co-redacteur van “The Art
of Conflict Prevention” en “The Security of Smaller States.”
Hij publiceerde meerdere artikels over Europese Veiligheid.
Johan VERBEKE
Johan Verbeke (Gent, 1951) was als jongere diplomaat op post in het Midden Oosten (Beiroet en
Amman), Centraal-Afrika (Bujumbura) en Zuid-Amerika (Santiago de Chile). Hij zat derhalve middenin de
Libanese burgeroorlog, overleefde de Burundese staatsgreep van 1986 en was getuige van de laatste
dagen van de Pinochet-dictatuur (1990). In 1990 werd hij woordvoerder van Buitenlandse Zaken (in het
voetspoor van VIRA-voorzitter Johan Swinnen) en vervolgens ‘Antici’ (goed voor een quizvraag) op de
Belgische Vertegenwoordiging bij de EU (toen nog EG). In ‘94 verhuisde hij naar Washington waar hij nr.
2 op de Ambassade werd (de Clinton-jaren). Van 1998 tot 2004 was hij terug in Brussel voor diverse
opdrachten waaronder Directeur Europa (de fameuze P11) en Kabinetschef van de Minister van
Buitenlandse Zaken. Dan kwam het mooiste moment van de carrière: de VN in NY met zitje in de
Veiligheidsraad. In NY werd Verbeke vervolgens door Ban ki-Moon aangesteld tot diens Speciaal
Vertegenwoordiger eerst (en kort) in Libanon, vervolgens in Georgië, waar hij een Vredeshandhavingsoperatie (PKO) leidde. Van 2010 tot 2014 ambassadeur in Londen (prille begin van de Brexit-saga) en
tenslotte 3 jaar Washington.
Verbeke studeerde Rechten en Wijsbegeerte aan de Universiteit Gent en is tevens een laureaat van de
Yale Law School. Hij is thans Directeur-Generaal van Egmont, een kleine maar gespierde Think Tank die
bekend staat voor zijn korte, snedige, no-nonsens ‘Policy Briefs’.
Bart BEIRLANT
Bart Beirlant (Brugge, 1963) studeerde klassieke filologie (UGent), filosofie (baccalaureaat KULeuven) en
meertalige bedrijfscommunicatie (postgraduaat UGent). Hij werkt sinds 1990 als journalist bij wat toen
nog de VUM heette en nu het Mediahuis is. De eerste vijf jaar was hij aan de slag bij Het Nieuwsblad.
Sinds 1995 is hij lid van de redactie buitenland van De Standaard, waar hij achtereenvolgens Congo, de
Balkan en het Midden-Oosten coverde. In 2008 werd hij chef van de buitenlandredactie, tussen 2011 en
2013 was hij nieuwsmanager van De Standaard. Sinds 2013 is hij EU-correspondent van De Standaard.
Komende activiteiten van VIRA
Eind maart : “Recente ontwikkelingen in het gebied van de Grote meren” met Johan SWINNEN
Eind april : “Welke toekomst voor de EU – Verwachtingen in verband met de Europese Verkiezingen”
Mei : Panelgesprek over “Het buitenlandse beleid van de federale en gefedereerde regeringen en
instellingen”.
27 juni, 12u30 : Jaap DE HOOP SCHEFFER met “Reflecties bij Amerikaans-Europese relaties en andere
geopolitieke en maatschappelijke ontwikkelingen.”
Lid worden van VIRA
U vult het formulier in dat te vinden is op http://www.vira-org.be/lidmaatschap/ en schrijft 35 € over
op de VIRA-bankrekening BE87 4300 7406 0194 van VIRA, Egmontstraat 11, 1000 Brussel.
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