
Dames en heren, 

 

Beste Lieve, 

 

In naam van Europahuis Ryckevelde, het Informatiepunt Europa Direct 

van de Provincie Oost-Vlaanderen en VLEVA, én van ons aandachtig 

publiek willen wij u graag van harte bedanken voor uw unieke en 

persoonlijke State of the EU.   

 

“Ik ben een Europeaan” is een uitspraak die wellicht op iedereen in deze 

zaal van toepassing is. Want naast - ik zeg maar wat - man, vrouw, zoon, 

dochter, vriend, partner, vader, moeder, Gentenaar, Oost-Vlaming, 

Vlaming, Belg en wereldburger zijn wij ook allemaal Europeaan.  

 

“Ik ben een Europeaan”. Een kort zinnetje, slechts vier woorden, met een 

enorme betekenis.  

 

Want Europeaan zijn betekent het recht hebben om te wonen, werken en 

studeren doorheen de hele EU. Het betekent dat je gratis mobiele data 

hebt als je je in een andere EU-lidstaat bevindt. Dat jouw gegevens 

beschermd worden via de Europese GDPR-regelgeving. En ook de twee 

jaar garantie op jouw elektronische toestellen thuis heb je aan de EU te 

danken.  

 

We zijn vandaag Europeaan zonder dat we er nog bij stilstaan. 

De impact van Europa op ons is niet meer weg te denken. Migratie, 

klimaat, economie, veiligheid en defensie, onderzoek en innovatie en 

andere belangrijke thema's worden vandaag bepaald of minstens 

beïnvloed door de Europese Unie. 

 

Hoe we Europa en ons Europeaan-zijn beleven en welke visie we op de 

Europese toekomst hebben is voor iedereen persoonlijk en kan van mens 

tot mens verschillen. Dat is ook de essentie van het Europese motto 

“Eenheid in diversiteit”. Vandaag kregen we alvast een bevoorrechte en 

inspirerende inkijk in de persoonlijke beleving van Lieve. 

 

Het klopt dat Europa nog niet afgewerkt is, dat er nog werk aan de winkel 

is en dat die winkel misschien wel nooit helemaal afgewerkt zal zijn.  

 

Het goede nieuws is dat wij allen, als Europeaan, mee kunnen bijdragen 

aan de toekomst van Europa. Hoe? Door ons goed te laten informeren, 

door ons een mening te vormen over Europa, door onze stem te laten 

horen en daarover met elkaar en met beleidsmakers in dialoog te gaan.  

 

Want zolang er dialoog en wederzijds begrip is, is er hoop. En geen strijd. 

Dat is ook de reden waarom de EU in 2012 de Nobelprijs voor de Vrede 

won. En weet u wat de toenmalige voorzitter van de Europese Raad, 



Herman Van Rompuy, toen zei in zijn speech: "Ich bin ein Europäer”. Hij 

moet geweten hebben dat Lieve hier vanavond hetzelfde ging zeggen... 

 

De komende Europese verkiezingen vormen alvast een goede aanleiding 

om het voornemen bij te dragen aan de toekomst van Europa concreet te 

maken! 

 

En wees gerust. U staat er niet alleen voor. De organisatoren van 

vanavond staan, niet alleen vandaag maar ook morgen, beschikbaar om u 

hierbij te helpen. 

 

U kan zich ook gratis registreren op de websites van onze organisaties om 

alle relevante, Europese informatie op uw maat te ontvangen. 

 

Of neem deel aan onze events. Zo organiseren we morgen al bij VLEVA 

een groot verkiezingsdebat met de Vlaamse EU-kopstukken. Kan u er 

morgen niet bij zijn? Webstream dan live onze Ster-uitreiking en debat 

via knack.be en/of onze Facebookpagina.  

 

Laten we samen onze uiterste best doen om van Vlamingen bewuste en 

goed geïnformeerde Europeanen te maken. En zo verder te bouwen aan 

de brug tussen Vlaanderen en Europa. 

 

Dank u.  

 

 

 


