
Europawatcher Janis Emmanouilidis
tussen Griekse ellende en Europees herstel

In Griekenland heerst
collectievewanhoop
Dat is nieuw
Vanuit zijn Brusselse denktank bekijkt Janis
Emmanouilidis hoe Europa zich door een historische
crisis worstelt Een gesprekmet een Duits Griekse
migrantenzoon over vluchtelingen de grexit enAngela
Merkel Wankelen Merkels positie is sterker dan ooit
DOOR ERIK RASPOET

Janis Emmanouilidis 47 is een gene soonlijke achtergrond te maken Emma vorig jaar toen we akelig dicht bij een
reuze kerel Zijn geplande luchtpauze nouilidis is de zoon van een Griekse gast grexit stonden Er zijn dingen gebeurd
heeft hij laten schieten op de gang arbeider en een Duitse moeder Migratie die ik tien jaar geleden voor onmogelijk

staat al een Finse cameraploeg klaar voor is voor mij meer dan een politiek thema had gehouden Duitsland en Griekenland
een volgend interview Het is hier wel het zit in mijn bloed Niet alleen van hebben altijd nauwe betrekkingen
vaker aanschuiven Brussel heeft geen vaderskant mijn moeder is geboren in onderhouden Logisch als je weet hoeveel
gebrek aan Europa watchers maar Oost Duitsland haar ouders zijn in de Duitsers in Griekenland werken er een
Emmanouilidis is een geval apart Hij jaren vijftig naar het Westen gevlucht Ik tweede verblijf hebben of er hun vakan
werkt voor het European Policy Center ben zelf een halve migrant ik ben opge ties doorbrengen Omgekeerd is er een
EPC een invloedrijke denktank die groeid in Duitsland en Griekenland ben grote Griekse diaspora in Duitsland Maar
wordt voorgezeten door voormalig Euro naar Engeland getrokken voor mijn mas de schuldencrisis leek alle wederzijdse
pees president Herman Van Rompuy en terstudies en heb nadien afwisselend in begrip uit te wissen en de grofste clichés
voor financiële steun op de Koning Bou Duitsland en Griekenland gewerkt werden van stal gehaald De luie Grieken
dewijnstichting mag rekenen Als direc die nooit hun beloftes nakomen De arroU bent in 2009 bij het EPC gaan werken
teur van de studiedienst verdiept hij er gante Duitsers die hun dictaat opleggenuitgerekend het jaar waarin de Griekse
zich in institutionele hervormingen en De beeldvorming met bondskanselierschuldencrisis losbarstte Hoe hebt u dat

buitenlands en economisch beleid Maar Angela Merkel in nazi uniform als diepals Duits Griekse analist ervaren

zijn populariteit heeft ook met zijn per emmanouilidis Het was heftig Vooral tepunt was zonder meer ranzig
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ze vorig jaar doorgegeven aan ministerZowel de Duitse als de Griekse media

van Financiën Wolfgang Schauble diekwamen vaak bij u aankloppen Hebt u
een perfecte tegenhanger vond in zijndat beeld wat kunnen nuanceren

emmanouilidis Ik was inderdaad een Griekse collega Yanis Varoufakis de
van de favoriete experts om beide stand satan van de Duitse politiek en media
punten tegen elkaar af te wegen Vooral Interessant is de timing van die kente
in Duitsland want in Griekenland heb ring tijdens de ontknoping van het
ben ze dankzij de diaspora iets meer grexitdrama Merkel had redenen om met
keuze In de Duitse media was het armoe scherp te schieten de beslissing van de
troef er werden televisiedebatten over Griekse premier Alexis Tsipras om een
de Griekse schuldencrisis gehouden zon referendum over het zogenaamde derde
der een Griek in het panel Op een keer reddingsplan van de EU en het IMF te
mocht een bekende soapacteur het organiseren was een opgestoken mid
Griekse standpunt vertegenwoordigen delvinger Toch heeft ze in die periode
Niet dat hij ook maar enige expertise gas teruggenomen om een escalatie te
bezat maar hij had toevallig Griekse vermijden
voorouders Ik zag het als mijn persoon Waarom

lijke missie om tegen de clichés in te gaan emmanouilidis Omdat ze geen grexit
en boven het simplisme uit te stijgen wilde Kijk opnieuw naar de timing Het
Bekijk het ook eens door de bril van de grexitgevaar is pas geweken nadat Tsi
Grieken was mijn bood pras zijn fameuze bocht
schap en verlies vooral had gemaakt Begin juli

De Europese Uniehet Europese perspectief zeiden de Grieken in een

niet uit het oog want dat referendum massaal neeschuifelt stapje
valt niet los te koppelen tegen extra besparingenvoor stapjevan het Duitse En wat doet Tsipras de

de goede premier die zelf voor dieKomt het ooit nog goed
richting uit nee stem had geijverdtussen de voormalige

twee weken later Hijvrienden

emmanouilidis Er zul sluit een akkoord met

len littekens blijven Europa en het IMF over
zeker omdat de crisis zo lang heeft aan een nieuw pakket besparingen Ik heb
gesleept Vorig jaar mocht ik de Duitse flink gezweet om die bocht in Duitsland
president Joachim Gauck adviseren aan uit te leggen maar eigenlijk is het niet
de vooravond van zijn staatsbezoek aan zo moeilijk Tsipras was zelf tot het
Athene Gauck een intelligente en gema inzicht gekomen dat de koers die hij voor
tigde politicus die heel goed kan luiste het referendum volgde recht naar een
ren is naar Griekenland gegaan met een grexit leidde een scenario met rampza
verzoenende boodschap Toch was hij lige gevolgen voor het land én voor zijn
verrast door het vijandige klimaat hij partij Uiteindelijk zagen ook de Griekse
vertelde achteraf dat het nog moeilijker kiezers dat in want in september heeft
was verlopen dan ik had voorspeld hij met Syriza de verkiezingen ruim
Angela Merkel was tijdens de schulden gewonnen
crisis voor veel Grieken de duivel in per Maar we hadden het over de bocht van

soon maar tijdens de migratiecrisis Merkel

werd ze wereldwijd als Mutti Merkel emmanouilidis Die werd door twee

strategische overwegingen ingegevenbejubeld Hoe kwam dat in Griekenland
Merkel besefte dat een grexit een reëleaan

emmanouilidis Mutti zal de Grieken bedreiging voor de muntunie kon vormen
onwennig in de oren blijven klinken Het einde van de eurozone dat is wel
maar Merkel is niet langer de verper het laatste wat ze als Duitse kanselier

soonlijking van het kwaad Die rol heeft wenst Bovendien was de Griekse crisis
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nog niet bezworen toen de daar kunnen de Merkels coalition of the willing de groep
nog gevaarlijker migratie meeste Duitsers ach van landen en leiders die haar humani

crisis de kop opstak Voor ter staan rabiate taire migratiestandpunten delen Dat de
Merkel een bewijs te meer tegenstanders uitge leden plenair kunnen vergaderen in een
dat ze Griekenland te allen zonderd telefooncel wordt gezegd Maar het
prijze aan boord moest Intussen zit er ook beeld van de eenzame geïsoleerde kan
houden al was het maar beweging in het selier klopt van geen kanten In feite is
vanwege zijn ligging als diplomatieke front haar positie sterker dan ooit
transitland voor migran Dat zult u toch eens moeten uitleggenDe reis van Europees
ten aan de rand van het president Donald emmanouilidis In Berlijn zie ik nie
woelige Midden Oosten Tusk naar Athene en mand die haar kan vervangen in haarJanis Emmanouilidis

Ankara heeft voor eigen partij noch in de oppositie MaarAngela Merkel staat in 1969 geboren in Duitsland
een stroomversnelling ook in andere Europese hoofdsteden leefteigen land onder immense moeder is Duitse vader is
gezorgd Resultaat het besef Duitsland is meer dan ooit dedruk Veertig parlements een Griekse gastarbeider
een globaal akkoord drijvende kracht van de Unie en Angelaleden van haar eigen CDU

1988 1994 behaalt MBA
Merkel zit als ervaren chauffeur aan hethebben zich gedistantieerd tussen Europa en Turaan de Universitat Erlangen

kije een typische stuur Dat was altijd al zo Duitslandvan haar opengrenzen Nürnberg Studeert tegelijk
packagedeal met lek werpt nu eenmaal zijn demografische enbeleid zusterpartij CSU International Relations and
kers voor alle betrok economische gewicht in de schaal Maarook Intussen piekt de Strategie Studies aan
ken partijen Niet alle sinds het uitbreken van de schuldencrisisextreemrechtse AfD in

University of Lancaster
details zijn bekend in 2009 doet het bijna pijn aan de ogende peilingen en groeit de

1995 2009 wetenschappelijk maar het zal onder De andere lidstaten hebben Merkel haastalgemene frustratie over
onderzoeker aan Institut für

gesméékt om de leiding te nemen Iederde 1 1 miljoen vluchtelin meer een nieuw spreiEuropaische Politik Bonn dingsplan omvatten een vindt het ook vanzelfsprekend datgen die vorig jaar werden
Center for Applied Policy om de migratiedruk ze diezelfde rol in de migratiecrisis speeltgeregistreerd Wankelt Research München Helle

op Turkije en Grie ook al is de binnenlandse druk heel verhaar positie nic Foundation for European
kenland te verlichten schillend Anders dan voor de Griekenemmanouilidis Ze staat and Foreign Politicy Athene

vol in de wind en die vermoedelijk door de Spanjaarden of de Ieren was de schul
2009 senior analist Eurowind voelde nooit kouder een luchtbrug op te dencrisis voor de Duitsers iets abstracts
pean Policy Center EPCdan vandaag Alleen al de starten Hoe dan ook Maar de migratiecrisis is voor iedereen
in Brussel

veelbesproken oudejaars voor het eerst sinds zichtbaar en voelbaar
2011 hoofd studiedienst EPCnacht in Keulen heeft veel het uitbreken van de Niet Tusk maar Merkel is dus de echte

schade berokkend Maar crisis leeft de indruk president van Europa
emmanouilidis lucht Zo zou ik hetwankelen Ze was diep dat Europa stapje

weggezakt maar de voor voor stapje in de zelf nooit durven te zeggen maar het
bije weken zie je haar populariteit weer goede richting schuifelt Niet dat er een klopt dat er zonder Duitsland niets
stijgen Dat heeft veel te maken met de echte oplossing in zit daarvoor is de beweegt in de Unie Dat zegt natuurlijk
voorzichtige hoop die is gerezen in de vluchtelingencrisis veel te complex met veel over de zwakheid van andere lan

Europese vluchtelingencrisis tal van externe factoren waarop Europa den én die dominantie is een weeffout
geen grip heeft De zaak onder controle in de Europese constructie Op termijnVoorzichtige hoop De situatie is nooit
brengen is het hoogst haalbare moeten er institutionele hervormingenzo chaotisch geweest Aan de Macedo

komen maar daar is nu even geen tijdnische grens spelen zich mens De glansrol van Donald Tusk is opval
voor Europa heeft de handen vol metonterende taferelen af Griekenland lend want hij kreeg al veel kritiek van
verschillende crisissen tegelijk Griekentelt al meer dan 30 000 gestrande wege zijn passiviteit Hoe schat u de
land Oekraïne de brexit dat zijn stukvluchtelingen Poolse ex premier in die Herman Van

emmanouilidis Bekijk het totale voor stuk al erg ingewikkelde dossiersRompuy opvolgde
plaatje De beslissing van Oostenrijk om emmanouilidis Ik vond hem sterk tij Als daar nog eens een megacomplexe
quota te hanteren heeft de Balkanlanden dens de onderhandelingen met de Britse vluchtelingencrisis bovenop komt is het
verplicht om hun grenzen te sluiten Er premier David Cameron over de voor alle hens aan dek Op zo n moment wil
valt veel te zeggen over de onderlig waarden om een brexit te vermijden niemand Angela Merkel zien wankelen
gende nationaal politieke afwegingen Oké tijdens zijn eerste ambtsmaanden Dat doet ze ook niet ze beseft beter dan
maar die kettingreactie heeft wel de kans toen de Griekse schuldencrisis opflak wie ook wat er op het spel staat de toe
gecreëerd om de stroom weer onder con kerde kwam hij niet uit de verf Maar komst van Europa maar ook haar eigen
trole te krijgen Dat is precies wat het in de laatste rechte lijn naar het derde politieke erfenis Momenteel investeert
Duitse publiek van Angela Merkel ver reddingsplan was hij bepalend samen ze veel politiek kapitaal in de migratie
wacht Er is nog altijd veel steun voor met de Europese Commissie Dat heeft crisis Via de Europese instellingen maar
haar humanitaire visie ze wil niet horen Merkel erg gewaardeerd je ziet trou ook unilateraal Denk maar aan hoe ze

van gesloten grenzen het is onze plicht wens hoe die twee elkaar nu ook in de twee weken voor de Turkse parlements
om vluchtelingen te helpen maar de aan vluchtelingencrisis hebben gevonden verkiezingen naar Ankara vloog voor een
tallen moeten wel naar beneden Wel Weet u er wordt vaak gespot met onderonsje met Recep Tayyip Erdogan
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VLUCHTELINGENKAMP AAN DE GRIEKS MACEDONISCHE GRENS De Grieken hebben zich verbazingwekkend solidair
getoond De officiële opvang bleef zwaar in gebreke maar er stonden duizenden vrijwilligers klaar

werd uitgevoerd door landen die het wél bereik je vaak meer dan met sanctiesDe Turkse president kon zijn vreugde
hadden goedgekeurd Dat is een les we Ook hier moet je begrip proberen op teniet op Een betere campagnestunt kon
moeten andere manieren zoeken om het brengen voor de argumenten van dehij zich niet dromen

emmanouilidis Realpolitik van het nieuwe spreidingsplan uit te voeren tegenpartij Heel wat Oost Europeanen
zuiverste water Merkel redeneerde dat Maar de vraag was of Europa mislukt snappen oprecht niet waarom ze solidair
Erdogan sowieso aan de macht zou blij is als instrument om crisissen aan te pak zouden moeten zijn Na alles wat wij
ven Dan leek zo n bezoekje wel oppor ken Ik wil daar geen slogans over ver zelf hebben moeten doorstaan roepen
tuun want zonder Turkije is er zelfs geen kopen Mag ik nog eens herinneren aan ze verongelijkt Want waar was de soli
begin van een doorbraak in de vluchte de uitzonderlijke complexiteit van deze dariteit toen wij achter het IJzeren Gor
lingencrisis pluricrisisl En wat is het alternatief Hoe dijn aan de verkeerde kant van de

zouden we al die ingewikkelde proble geschiedenis leefdenIn september hebben de Europese
men zonder Europa moeten aanpakken En laten we wel wezen de kritiek isministers van Binnenlandse Zaken een

Elk land afzonderlijk met zijn eigen natio ook niet altijd even doordacht De Honspreidingsplan voor 160 000 vluchtelin
nale agenda Dat zou de chaos er echt gaarse premier Viktor Orban heeft eengen goedgekeurd Een halfjaar later zijn
niet op verkleinen punt als hij zegt dat hij gewoon de Euroer amper 600 opvangplaatsen gereali

pese regels toepast Grenzen dicht wantseerd Dat is beschamend maar het erg Landen zoals Slowakije en Hongarije
volgens de Dublinverordening vallenste is dat niemand er nog van opkijkt hebben vlakaf nee gezegd tegen het
asielzoekers onder de verantwoordelijkWie gelooft nog in het probleemoplos vorige spreidingsplan We hoeven geen
heid van het eerste land waar ze desende vermogen van Europa moslims gaf de Slowaakse premier

emmanouilidis Ik begrijp de ontgoo Schengenzone hebben betreden GrieRobert Fico als voornaamste reden

cheling Elke maand kondigt de Europese kenland dus Zo zie je maar hoe ironischMoeten we die landen verplichten des
ministerraad maatregelen aan en die de geschiedenis kan zijn Toen Dublinnoods met financiële sancties om hun
worden niet of half uitgevoerd Het sprei tot stand kwam hadden landen zoalsdeel van de last te dragen
dingsplan van september is natuurlijk emmanouilidis Ik zou in zo n polari Duitsland perfect een spreidingsmecha
een kras voorbeeld Die beslissing werd serend dossier voorzichtig zijn met drei nisme kunnen inbouwen Griekenland
met een gekwalificeerde meerderheid gementen Voor je het weet speel je in Italië en Spanje destijds de voornaamste
doorgedrukt dik tegen de zin van een de kaart van de populisten die dan des toegangslanden hadden niets liever
aantal Oost Europese lidstaten Die heb te harder roepen dat het allemaal de gewild dan wat Europese solidariteit
ben veel kritiek gekregen maar de waar schuld van Europa is Politieke druk uit Die is er niet gekomen uit kortzichtig
heid is dat het spreidingsplan evenmin oefenen mag wel en met incentives heid
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EUROPA

tieke tovenaar die met alles wegkwam transitland in een aankomstland te verTerug naar de economie is de grexit nu
De verkiezingsoverwinning na zijn spec anderen met tienduizenden vluchtelindefinitief van de baan

emmanouilidis Het risico is toch vele taculaire referendumbocht valt niet te gen die langdurige opvang nodig
malen kleiner dan vorige zomer Toch is verklaren zonder zijn unieke persoon hebben

er weinig reden om te juichen Toen ik lijkheid Tsipras was de man met de Kunnen we van de Grieken solidariteit

er laatst was werd ik getroffen door de schone handen de integere hardwer eisen terwijl ze zelf aan de grond zitten
collectieve wanhoop die zich van de kende charismatische politicus zonder emmanouilidis Het is afwachten of de

Grieken meester heeft gemaakt Dat is banden met het gehate establishment vluchtelingenstroom nog groeit maar
nieuw Zelfs vorig jaar op het hoogte van de traditionele partijen Lange tijd sowieso hebben de Grieken Europese
punt van de crisis toen een fatale bank geloofden de Grieken zijn verhaal dat ze hulp nodig Die is ook al toegezegd
run in de lucht hing bleven de Grieken door de zure appel van de reddingsplan Europa wil 700 miljoen noodsteun uit
in Europa geloven Griekse peilingen nen moeten bijten en dat daarna betere trekken De Grieken zelf hebben zich tot

zijn niet altijd even accu tijden zouden aanbreken dusver verbazingwekkend solidair
raat maar feit is dat een met budgettaire ruimte om getoond De officiële opvang bleef zwaarOost Europaruime meerderheid vond de beloften van zijn ver in gebreke maar er stonden duizenden

heeft veel kritiekdat Griekenland in de EU kiezingsprogramma te rea vrijwilligers klaar om de vluchtelingen
gekregen maaren binnen de eurozone liseren Dat verhaal wordt te helpen Wij zitten misschien in de

moest blijven Dat ver niet meer geslikt Het miserie was de mentaliteit maar dezehet spreidingsplan
trouwen is nu compléét duurt te lang de economi mensen zijn er nog veel erger aan toewerd evenminzoek ik proefde vooral sche motor wil niet aan Dat is de positieve kant van de hele

uitgevoerd doorbitterheid en diepe ont slaan armoede en migratiecrisis de burgersolidariteit Ook
landen diegoocheling In Europa werkloosheid blijven toe in Duitsland leeft dat sterk Daar is de

maar ook in Alexis Tsi nemen Nu komt daar nog overheid natuurlijk veel slagvaardigerhet wél hadden
pras Ook dat is nieuw een nieuwe fase in de dan in Griekenland maar zonder de inzetgoedgekeurdwant tot voor kort was migratiecrisis bovenop van talloze vrijwilligers zou de opvang
Tsipras een soort poli Griekenland dreigt van een er evengoed in de soep draaien O
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