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De crisis in Libië leek wel uitgevonden voor de Europese Unie: een mandaat tot interventie 
in resolutie 1973 van de VN-Veiligheidsraad. Een ongezien verzoek om die interventie 
vanwege de Arabische Liga zelf. En de VS die duidelijk maakten dat zij niet de leiding 
wilden nemen. Wat was er nog nodig opdat de EU het voortouw zou kunnen nemen in 
crisis management?  

Helaas, aan één voorwaarde was niet voldaan: Europese eenheid. Gelukkig smeedden 
Frankrijk en het VK met de steun van de VS een ad hoc-coalitie van Europese en Arabische 
landen die de militaire operaties opstartte. Maar met een Italië dat lang zeer terughoudend 
was om de eigen special relationship met Libië op te geven en Duitsland dat in New York 
tegen de VN-resolutie stemde, terwijl meerdere lidstaten volledige radiostilte bewaarden, 
was het voor de EU als geheel onmogelijk om een bijdrage te leveren. Laat staan om de 
operaties onder de vlag van het Gemeenschappelijk Veiligheids- en Defensiebeleid (GVDB) te 
doen plaatsvinden.  

Daardoor werd de EU de grote afwezige in het crisis management, ondanks de eerdere 
sterke taal van de Europese Raad, die als één van de eersten Kadhafi opriep om af te treden. 
Voor het commando van de militaire operaties werd op een NAVO-hoofdkwartier beroep 
gedaan, onder de brede politieke leiding van een informele Contactgroep van deelnemende 
landen. Diplomatieke bemiddelingspogingen, beperkt als ze waren, werden aan de VN en de 
Afrikaanse Unie overgelaten. De EU kon dus niet alleen niet de politieke leiding van het crisis 
management op zich nemen, maar abdiceerde ten slotte haast elke rol.  

Gelukkig werd er, dankzij het Franse en Britse leiderschap, actie ondernomen. Maar dat had 
onder de EU-vlag gemoeten. De interventie diende immers de belangen van alle 27 lidstaten 
- in geen enkele hoofdstad werd het heengaan van Kadhafi betreurd. Bovendien was het 
onvermijdelijk dat Libië op de EU-agenda terecht zou komen. Eens de operaties ten einde, 
moeten politieke, sociale en economische heropbouw volgen, via o.a. handel en 
ontwikkeling. Noch de NAVO, noch de Contactgroep hebben daarvoor de instrumenten - de 
EU wel.  

Toch kan de EU nog baat hebben bij de Libische crisis, als ze er de juiste strategische lessen 
uit trekt.  

Verdedig de eigen vitale belangen  

Dat er in het Middellandse Zeegebied vitale belangen op het spel staan, hoeft geen betoog. 
Handelsroutes, energie en migratie zijn nog maar de meest vanzelfsprekende. De Libische 
crisis heeft nog maar eens bewezen wat we eigenlijk al wisten: er dienen zich geen 
vrijwilligers aan om onze belangen voor ons te verdedigen. Net als bij het begin van de 
Joegoslavische burgeroorlog in de vroege jaren negentig wilden de VS ons wel steunen, maar 



niet de leiding nemen. En terecht, want dit is veel meer een zaak van Brussel dan van 
Washington.  

Na het begin van de operaties versterkte Robert Gates, de Amerikaanse minister van 
Defensie, die boodschap nog eens in zijn afscheidsspeech in Brussel op 10 juni 2011. De 
nieuwe Amerikaanse defensiestrategie van begin dit jaar is even duidelijk: Washington 
verwacht dat Europa in de toekomst zelf crises in de eigen omgeving oplost. Dreigen Europa 
de eigen boontjes te laten doppen om het tot een grotere defensie-inspanning aan te zetten 
is niet nieuw. Europa weet natuurlijk ook dat de VS het zich alleen maar kunnen veroorloven 
om het zwaartepunt van hun strategie naar Azië te verleggen, net omdat Europa veilig is. 
Mocht Europa ooit weer ernstig bedreigd zijn, dan zouden hun vitale belangen de VS 
verplichten om tussenbeide te komen. In die zin blijven de VS een Europese macht. 
Niettemin is het ditmaal ernstig te nemen, omdat de VS zelf serieus snijden in hun 
defensiebudget.  

Hopelijk beseffen de EU-hoofdsteden dat er meer leiderschap en inspanning verwacht 
wordt, minstens in wat de EU haar “Nabuurschap” heeft gedoopt.  

Denk en handel strategisch  

Onze vitale belangen verdedigen vergt strategie. De eerste strategische keuze is om de 
regio’s te prioriteren waar die belangen het meest op het spel staan, en daarnaar te 
handelen. Een EU-crisis management-strategie dus.  

Onze oostelijke en zuidelijke periferie behoren duidelijk tot die prioriteiten. Net als de Golf 
en Centraal-Azië, en maritieme veiligheid van Suez tot Shanghai en, meer en meer, het 
Noordpoolgebied. Sub-Sahara-Afrika moet er aan toegevoegd, wegens de blijvende nood 
aan externe hulp bij vredeshandhaving. De VN bijstaan om collectieve veiligheid te 
verzekeren hoort er ten slotte ook bij, met name volgens de Responsibility to Protect die in 
Libië de eerste toepassing heeft gevonden. Morele plicht en belangenverdediging vallen dus 
vaak samen.  

Drie factoren verklaren waarom Europa, verkeerdelijk, terughoudend is om in strategische 
termen te denken over prioritaire regio’s.  

Ten eerste wordt strategie te eenzijdig militair begrepen. De bedoeling is niet om een 
invloedssfeer af te bakenen waarin Europa gendarme speelt. Wel om de regio’s te 
identificeren waarin onze vitale belangen het meest onder druk kunnen komen te staan, om 
richting te geven aan een langetermijnbeleid van preventie, op een holistische manier 
gebruik makend van alle beschikbare instrumenten van externe actie, in partnerschap met 
lokale, regionale en internationale actoren. Maar we moeten wel beseffen dat, omdat het 
over vitale belangen gaat, militaire actie als ultiem middel nodig kan zijn. Daar moeten we 
dan ook onze capaciteiten voor monitoring en early warning voor organiseren en onze 
permanente militaire planning op richten.  

Ten tweede wordt de militaire optie te eng geïdentificeerd met exclusieve EU-actie. Als een 
crisis een militaire respons vergt, kan die, afhankelijk van wie ons wil steunen, via de NAVO, 
het GVDB of de VN ondernomen worden, of een ad hoc-coalitie. Welke optie ook de meest 
effectieve is in dat specifieke geval. De keuze van de militaire commandostructuur is echter 



maar een technische kwestie. Elke militaire interventie is een onderdeel van een veel 
bredere strategie, die ook het politieke, economische en sociale omvat. Wat ook de militaire 
commandostructuur is, wij Europeanen kunnen alleen via de EU die brede politieke strategie 
beslissen, want alleen de EU heeft de instrumenten en middelen om een dergelijke 
omvattende langetermijnstrategie waar te maken. Ook op EU-niveau moeten Europeanen 
daarom een crisis management-strategie bepalen, want die is een afgeleide van het bredere 
buitenlands beleid dat ze via diezelfde EU voeren. De NAVO voert nu eenmaal geen 
buitenlands beleid, en de VS hebben een eigen buitenlands beleid, met andere prioriteiten 
dan wij.  

In Kosovo opereren Europese troepen onder NAVO-bevel, in Libanon onder VN-bevel, maar 
in beide gevallen definiëren de Europeanen hun langetermijnvisie in de EU. Zo had het in 
Libië moeten gebeuren. Het was aan de EU, niet aan een ad hoc-coalitie, om de strategische 
controle en politieke leiding van alle acties op zich te nemen, zelfs al werd het militair 
commando aan de NAVO toevertrouwd, omdat we uiteindelijk ook als EU ons algemeen 
beleid ten aanzien van Libië en de hele regio zullen herzien.  

Ten slotte wordt vaak verkeerd gedacht dat alle lidstaten telkens aan alle operaties moeten 
deelnemen. Het tegendeel is echter waar: alle GVDB-operaties zijn een coalitie van de 
lidstaten die ‘able & willing’ zijn. Er wordt echter wel terecht verwacht dat de lidstaten die 
niet willen of kunnen deelnemen aan een bepaalde operatie, degenen die wel bereid zijn 
niet tegenhouden om de operatie uit te voeren onder de politieke vlag van de EU (en via een 
NAVO, EU of nationaal militair hoofdkwartier) indien ze de belangen van de Unie en de 
lidstaten dient. In het geval van Libië vond de Raad van de EU echter alleen 
overeenstemming over een humanitaire GVDB-operatie. Die zou echter alleen gelanceerd 
worden als het VN-agentschap voor humanitaire hulp, OCHA, er om zou vragen - een vraag 
waarvan heel Brussel vooraf wist dat die nooit zou komen. Deze ingebeelde ‘EUFOR Libië’ 
kon dan ook alleen de irrelevantie van de EU onderlijnen (en kostte desondanks een mooie 
som geld, omdat het Italiaanse nationale hoofdkwartier ervoor geactiveerd werd).  

Een EU-crisis management-strategie, als een van de deelstrategieën van de Europese 
Veiligheidsstrategie, zou op zichzelf nog geen garantie zijn van de politieke wil tot actie. 
Maar het zou wel een kader creëren waarin het makkelijker zou moeten zijn om actie onder 
de EU-vlag, door een groep van bereidwillige lidstaten, te mandateren.  

De juiste capaciteiten 

Strategisch handelen vergt capaciteiten. Op militair vlak blijven er in Europa essentiële 
tekortkomingen. De Libische crisis kan de EU-lidstaten hopelijk tot actie aanzetten.  

Samen vormen de 27 EU-lidstaten de tweede militaire actor ter wereld, na de VS. Maar die 
indrukwekkende gezamenlijke budgetten en troepenaantallen verbergen strategische 
lacunes in sleuteldomeinen, zoals de operaties in Libië nog maar eens bewezen hebben. 
Precisiemunitie, satellietobservatie, vliegdekschepen, air-to-air refuelling: bij gebrek aan 
Europese capaciteit in deze domeinen, was Amerikaanse steun niet alleen welkom, maar 
hoogst noodzakelijk. Een operatie zonder de VS was mogelijk geweest, maar zou 
onvermijdelijk veel meer burgerslachtoffers gemaakt hebben, met een groter risico voor 



slachtoffers ook aan onze kant. Negentig procent van de strategische enablers die een 
precisiecampagne mogelijk maakten, waren Amerikaans.  

Helaas kan Libië ook negatieve gevolgen hebben voor het ‘Gents Initiatief’ voor ontwikkeling 
van militaire capaciteiten dat de EU eind 2010, onder Belgisch Voorzitterschap, lanceerde. 
De nadruk ligt op pooling & sharing van capaciteiten, om de kostenefficiëntie te verhogen en 
budgettaire marge te creëren om de lacunes aan te pakken. Zoals ‘Admiraal Benelux’ 
bewijst, is het mogelijk verregaande pooling & sharing te combineren met maximale 
soevereiniteit wat betreft deelname aan operaties. Toch is er een risico dat lidstaten nu 
minder bereid zijn tot pooling & sharing met landen die de indruk hebben gegeven als het er 
op aan komt niet aan operaties te willen deelnemen. Die vrees kan alleen weggenomen 
worden door de betrokken landen zelf. Belangrijk is dat landen bereid zijn tot pooling & 
sharing in substantiële capaciteitsdomeinen, inclusief gevechtscapaciteiten. Het ‘Gents 
Initiatief’ moet tot een langetermijnproces worden, een permanent en gestructureerd forum 
voor effectieve coördinatie op strategisch niveau, van de nationale defensieplannen in hun 
geheel, om de bestaande tactische coördinatie, project per project, te vervolledigen. Zulke 
convergentie is alleen mogelijk in de context van het GVDB, onder Europeanen. Het is de 
enige manier om meer ontplooibare capaciteiten te genereren in alle lidstaten, wat dus ook 
de twee militaire machten binnen Europa, Frankrijk en het VK, ten goede komt.  

Hoe ver de lidstaten uiteindelijk zullen willen gaan, valt af te wachten, maar op 1 december 
2011 nam de Raad Buitenlandse Zaken van de EU toch al belangrijke beslissingen over de 
strategische lacunes. Als de aangekondigde projecten uitgevoerd worden, in het bijzonder 
die rond air-to-air refuelling en satellieten, zullen ze een grote stap betekenen in het 
verwerven van de strategische enablers die nodig zijn voor autonome Europese operaties.  

Effectieve preventie  

Een specifieke capaciteit die de EU ontbeert, betreft het plannen en voeren van operaties: 
de EU heeft geen eigen operationeel hoofdkwartier. Daardoor kan de EU ten eerste niet aan 
permanente planning doen, noodzakelijk om in crisissituaties snel specifieke plannen te 
produceren. Ten tweede moet het commando van elke operatie uitbesteed worden aan een 
lidstaat of aan de NAVO.  

Het gebruik van een NAVO-hoofdkwartier voor de operaties in Libië was niet evident, vooral 
omwille van Turkse tegenstand. De enige nationale hoofdkwartieren die zulke complexe 
operaties kunnen leiden zijn het Franse en Britse, en dan nog. De conclusie is evident: willen 
Europeanen zeker zijn te allen tijde te kunnen handelen, dan hebben ze ook een eigen 
operationeel hoofdkwartier in de EU nodig. Nu is het moment om een geïntegreerd civiel-
militair hoofdkwartier op te zetten in de nieuwe Europese Dienst voor Extern Optreden. 
Concrete voorstellen daartoe werden vorig jaar echter afgeblokt door het VK. De lidstaten 
konden het alleen maar eens worden over de activering, voor de allereerste keer, van het 
kleine bestaande Operatiecentrum binnen de EU Militaire Staf (EUMS), voor de 
opleidingsmissie in de Hoorn van Afrika. Een belangrijke, maar vooral symbolische stap.  

Maar zelfs als een volwaardig operationeel hoofdkwartier voor het commando van militaire 
operaties momenteel niet mogelijk zou zijn, moet de EU dringend haar planningscapaciteit 
versterken op het militair-strategisch (of, in de EU-context, civiel-militair-strategisch) niveau. 



Dit is het niveau dat, zoals SHAPE in de NAVO, zelf geen operaties leidt, maar de band 
verzekert tussen de politieke besluitvorming en het operationeel hoofdkwartier. De EU stelt 
zichzelf graag voor als een effectieve preventieve actor, maar in werkelijkheid is effectieve 
preventie of vroege actie eerder zeldzaam. Eén van de oorzaken is het gebrek aan voldoende 
permanente planningscapaciteit om snel beleidsopties en contingentieplannen te 
ontwikkelen, nog voor er politieke besluiten genomen worden. Daardoor komt de EU al te 
vaak te laat. Het huidige Crisis Management Planning Directoraat (CMPD) en de EUMS 
kunnen goede plannen ontwikkelen voor lang vooraf voorziene operaties, zoals vandaag 
voor de Sahel en de Hoorn van Afrika. Maar ze hebben nu niet de capaciteit om snel 
contingentieplannen te ontwikkelen in crisissituaties, zodra er iets begint te broeien in een 
prioritaire regio. Dat moet nog voor de politieke besluitvorming gebeuren: snelle planning 
moet de basis leggen voor de politieke beslissing, die dan nadien ook sneller uitgevoerd kan 
worden.  

Op de Raad Buitenlandse Zaken van 1 december vorig jaar werd het CMPD en de EUMS 
toegestaan meer aan ‘advance planning’ te doen, maar zonder dat er extra middelen in het 
vooruitzicht werden gesteld. De Raad besloot ook om de crisis management-procedures van 
de EU te herzien, een proces dat nu bezig is. Idealiter zou het CMPD extra personeel krijgen 
en een breed civiel-militair mandaat, met het oog op snelle en effectieve 
contingentieplanning voor preventief optreden en snelle reactie met gebruik van alle 
instrumenten van externe actie.  

Besluit  

In Libië namen Europese lidstaten de leiding, maar niet de Europese Unie. Nu komt de Unie 
terug in beeld, want een langetermijnstrategie voor Libië en de regio ontwikkelen en 
uitvoeren gaat de capaciteit van de individuele lidstaten te boven. Ook al moet men Parijs en 
Londen dankbaar zijn voor hun leiderschap in crisis management. Als de EU de hierboven 
geschetste strategische lessen absorbeert, zal de EU bij de volgende crisis hopelijk vanaf het 
begin het voortouw nemen, ten voordele van alle betrokken partijen. De aanpak van de 
crisis in Syrië toont alvast een positief beeld: een veel meer eensgezind Europa dat via de EU 
strenge sancties oplegt, ter ondersteuning van de acties van de Arabische Liga, die terecht 
als eerstelijns actor wordt gezien.  
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