Prof. dr. Dirk ROCHTUS
Dirk Rochtus (Bornem, 1961) is licentiaat in de Germaanse filologie en doctor in de
politieke en sociale wetenschappen (Universiteit Antwerpen).
Hij is hoofddocent internationale politiek en Duitse geschiedenis aan KU
Leuven/Campus Antwerpen, en senior fellow van het Zentrum für Europäische
Integrationsforschung aan de universiteit van Bonn.
Rochtus was adjunct-kabinetschef van de Vlaamse minister van Buitenlands Beleid (2005-2007). Hij is lid
van de Raad van Bestuur van het Vlaams-Europees Verbindingsagentschap (VLEVA), ondervoorzitter van
het Vlaams Vredesinstituut en voorzitter van het Archief en Documentatiecentrum voor het Vlaamsnationalisme (ADVN).
Zijn onderzoek, alsook opiniebijdragen in Vlaamse media, gaan over Turkije, Duitsland en vraagstukken
van nationalisme.
In 2007 werd hij door de Duitse bondspresident onderscheiden met het ‘Bundesverdienstkreuz’.
Publicaties over Turkije in boekvorm: ‘Turkije: Springstof voor de Europese Unie?’ (2002); ‘European and
Turkish voices in favour and against Turkish accession to the European Union’ (2008); ‘Turbulent Turkije.
Europese of Aziatische tijger?’ (2011); ‘Turkije. De terugkeer van de sultan’ (2016)
Angelina EICHHORST
Angelina J.F. Eichhorst is momenteel werkzaam als Directeur West-Europa,
Westelijke Balkan en Turkije bij de Europese Dienst voor Extern Optreden (EDEO).
Zij studeerde Talen en Culturen van het Midden-Oosten (Arabisch) aan de Radboud
Universiteit Nijmegen en Internationale Betrekkingen aan de VUB. Tussen 1989 en
1996 werkte Eichhorst in Egypte, Somalië en New York voor de Verenigde Naties,
de privé sector en niet-gouvernementele organisaties.
Sinds 1996 is zij werkzaam bij de instellingen van de Europese Unie in Brussel. Van 2004 tot 2015 deed zij
dienst op de EU-delegaties in Jordanië, Syrië en Libanon, waar ze EU Ambassadeur was van 2011 tot 2015.
Kati PIRI
Als lid van het Europees Parlement (PVDA-NL, S&D fractie) richt Kati Piri (1979) zich
op Buitenlandse betrekkingen, Mensenrechten, Justitie, Binnenlandse zaken en
Burgerlijke vrijheden. Momenteel is zij Turkije-rapporteur voor het Europees
Parlement. Daarnaast is Kati Piri lid van de delegatie in het Parlementair Associatie
comité EU-Oekraïne en de Delegatie in de Parlementaire Vergadering Euronest.
Voordien was ze werkzaam als politiek adviseur voor de S&D-fractie. Ze heeft
tevens gewerkt als programmamanager van Zuid-Kaukasus en Moldavië bij NIMD,
een Nederlands instituut dat politieke partijen en bewegingen in jonge
democratieën ondersteunt.
Dr. Lieve FRANSEN
Dr. Lieve Fransen, medisch doctor, vice-Voorzitter van Vira, was voor de VN
werkzaam in Mozambique, Kenia, Rwanda, Senegal en de Kaap Verdische eilanden
en aan het Instituut voor Tropische Geneeskunde in Antwerpen en Londen. Ze
creëerde het fonds voor HIV/AIDS, Malaria en TB.
Binnen de Europese Commissie was ze vele jaren verantwoordelijk voor
ontwikkelings-en handelsbeleid, communicatie en sociaal beleid. Momenteel is zij
beleidsadviseur aan verschillende think tanks en verschillende bedrijven en lid
van een ‘high level task force’ voor investeringen in sociale infrastructuur.
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