CONFERENTIE
HET EUROPEES NABUURSCHAPSBELEID
Vrijdag 2 oktober 2009
10u00 – 17u00
Het Pand
Zaal Oude Infirmerie
Onderbergen 1
9000 Gent

HET EUROPEES NABUURSCHAPSBELEID
De EU onderhoudt een moeilijke relatie met haar buren. Het is balanceren op een
dunne koord: streven naar vriendschappelijke relaties, zonder de deur van het eigen
huis wijd open te zetten.
Deze dag neemt de relaties van de EU met haar buurlanden onder de loep. Academici,
beleidsmedewerkers en andere betrokkenen buigen zich over de vraag hoe
(deel)lidstaten kunnen bijdragen aan het Europees Nabuurschapsbeleid.

DAGINDELING
Vanaf 9u30

Ontvangst met koffie/thee

10u00 - 10u15

Inleiding door An Schrijvers

10u15 - 11u45

Panel Oostelijke buurlanden
Jan Bayart
Lien Verpoest
Ferdi De Ville

11u45 - 13u30

Lunch

13u30 - 15u00

Panel Mediterrane buurlanden
Fauzaya Talhaoui
Manuel Duran

15u00 - 15u30

Koffiepauze

15u30 - 17u00

Slotpanel
Johan De Boose
Anne Van Lancker
Olivia Rutazibwa
Jan Rood
Moderator: David Criekemans

Deze conferentie is een coproductie
i.s.m. Instituut Clingendael

TIJDENS DE CONFERENTIE
De organisatoren zijn bereikbaar op +32 494 105 884 (Hugo Durieux)

NA DE CONFERENTIE
Het slotpanel wordt gefilmd door deBuren. Het filmpje zal na de conferentie integraal te
bekijken zijn op
www.deburen.eu
www.ua.ac.be/vsbb
www.psw.ugent.be/eustudies.
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PROFIELEN SPREKERS
Jan Bayart is diplomatiek adviseur van Olivier Chastel, staatssecretaris voor Europese
Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken. Als diplomaat was hij
voorheen onder meer ambassadesecretaris, diensthoofd ‘Cel diamant’ op het
ministerie
van
Buitenlandse
Zaken,
Buitenlandse
Handel
en
Ontwikkelingssamenwerking en eerste Ambassadesecretaris bij de Permanente
Vertegenwoordiging bij de Europese Unie te Brussel.
Dr. David Criekemans is onderzoekscoördinator en senior researcher ‘Europese en
Mondiale verhoudingen’ aan het Steunpunt Buitenlands Beleid. Hij is tevens
gastprofessor ‘Belgisch en Vergelijkend Buitenlands Beleid’ aan de Universiteit
Antwerpen, en docent ‘Geopolitiek’ aan de Koninklijke Militair School in Brussel.
Dr. Johan De Boose behaalde zijn doctoraat in de Slavische Talen en OostEuropakunde aan de Universiteit Gent. In het kader van zijn studie verbleef hij tussen
1984 en 1990 gedurende langere periodes in Bulgarije, Polen en Rusland. Hij was in
het verleden werkzaam als journalist en programmamedewerker voor verschillende
media en als dramaturg en directeur in de theaterwereld. Momenteel werkt hij als
fulltime auteur van fictie, literaire non-fictie en poëzie.
Ferdi De Ville is onderzoeker aan het Steunpunt Buitenlandse Beleid en het Centrum
voor EU-Studies van de Universiteit Gent. Hij onderzoekt het externe handelsbeleid
van de EU in het kader van het ruimere buitenlandse optreden van de Unie.
Manuel Duran is onderzoeker aan de Universiteit Antwerpen (onderzoeksgroep
Diplomatie en Geopolitiek), waar hij werkt aan het FWO-onderzoeksproject
‘Substatelijke diplomatie als motor van re-territorialisering - de casus van de
Middellandse Zeeregio’. Voorheen was hij als onderzoeker verbonden aan het
Steunpunt Buitenlands Beleid.
Prof. dr. Jan Rood is professor in de Internationale Politieke Economie en Europese
Integratie aan de Universiteit Utrecht. Hij is tevens verbonden aan het Nederlands
Instituut voor Internationale Betrekkingen Clingendael. Hij schreef uitvoerig over zeer
uiteenlopende facetten van het Europese integratieproject.
Olivia Rutazibwa is assistent aan het Centrum voor EU-Studies van de Universiteit
Gent. In haar onderzoek onderwerpt ze het ‘ethische’ buitenlandse optreden van de
Europese Unie aan een kritische blik. Ook zij was eerder medewerker van het
Steunpunt Buitenlands Beleid.
Dr. An Schrijvers is postdoctoraal onderzoeker aan het Centrum voor EU-studies van
de Universiteit Gent. Haar onderwijs en onderzoek behandelen de uitbreiding van de
Europese Unie en de houding van nieuwe lidstaten in de EU na hun toetreding.
Fauzaya Talhaoui is juriste, met specialisatie internationaal recht en mensenrechten.
Zij werkt als academisch onderzoekster aan de Universiteit Antwerpen
(onderzoeksgroep OASeS) en legde zich als senator toe op de juridische positie van
allochtone en met name Marokkaanse vrouwen, en op de sociale, politieke en
juridische positie van Vlamingen van Maghrebijnse en andere allochtone afkomst.
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Anne Van Lancker was Europees Parlementslid voor de Vlaamse socialisten van
1994 tot en met 2009. In Europa zette zij zich vooral in voor arbeid en gelijke kansen.
Daarnaast hield Anne Van Lancker zich bezig met internationale thema’s als
ontwikkelingssamenwerking en de relatie van Europa met voormalige kolonies.
Dr. Lien Verpoest coördineerde tussen 2000 en 2002 de KU Leuven Leerstoel Baillet
Latour over de Relaties tussen Rusland en de Europese Unie. Van 2003 tot 2007
schreef zij een doctoraat in het kader van het FWO project 'State Isomorphism in the
Slavic Core of the Commonwealth of Independent States'. Sinds oktober 2007 doceert
zij verschillende vakken aan de Onderzoekseenheid Slavistiek en Oost-Europakunde
van de KU Leuven.
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