
Geneva Centre
For Security Policy

johan swennen

Kolonel Stafbrevethouder Johan Swennen doorloopt gedurende 

de eerste 20 jaar van zijn loopbaan alle bevelvoerings- en stafe-

chelons bij de verkenningstroepen. Vervolgens werkt hij als syn-

these- en inlichtingenoffi cier bij de Defensiestaf, als defensieat-

taché in Moskou, als lid van de faculteit in het “Geneva Centre for 

Security Policy” en actueel bij de Algemene Dienst Inlichtingen 

en Veiligheid. Hij was waarnemer voor de Europese Gemeenschap 

in Bosnië-Herzegovina en voerde het bevel over een gevechts-

groep in Kosovo. Kolonel Swennen is een Alumnus van het NAVO 

Defensiecollege en “Associated Fellow” bij het GCSP.

Le Centre de Politique de Sécurité de Genève (GCSP) est 
un institut très réputé, qui organise des cours de politique 
sécuritaire à travers le monde pour les cadres moyens et 
supérieurs provenant d’organisations gouvernementales, 
non-gouvernementales et internationales. De part ses acti-
vités de recherche, ses ateliers et ses conférences, le GCSP se 
positionne comme un forum internationalement reconnu 
et ouvert au dialogue sur toutes sortes de sujets relatifs à la 
sécurité et à la paix. Le fait qu’il opère sous pavillon suisse 
et qu’il porte la mention de « neutralité » lui ouvre les portes 
sur l’arène internationale, là où elles restent fermées pour 
d’autres. La Défense y envoie des auditeurs sur une base ré-
gulière. Le Colonel BEM Johan Swennen, qui y a été membre 
du corps enseignant durant deux ans, décrit dans son article 
le cadre général de fonctionnement de ce centre très interna-
tional, ses activités et la façon dont il aborde les problèmes. 
Selon le Colonel BEM Swennen, le Centre dispose des res-
sources nécessaires pour réaliser ses ambitions et fait dès lors 
partie des centres de référence pour toute personne désirant 
une formation complémentaire en matière de sécurité.
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Het “Geneva Centre for Security Policy” (GCSP) werd 15 jaar geleden opgericht 
te Genève als de Zwitserse bijdrage tot het “Partnership for Peace” (PfP) initi-
atief van de NAVO. Actueel is het GCSP nog steeds één van de vijftien door de 
NAVO erkende PfP- trainingcentra, doch is het uitgegroeid tot een wereldwijd 
gerespecteerde denktank en onderwijsinstelling, gefocust op veiligheidsvraag-
stukken in de brede betekenis van het woord. Het is een internationale stichting 
naar Zwitsers recht met het Kanton van Genève als thuisbasis en 42 landen, 
waaronder België, als leden van de stichtingsraad.

Het Centrum organiseert cursussen in veiligheidspolitiek. Via research, work-
shops en conferenties biedt het GCSP tevens een internationaal erkend forum 
voor dialoog met betrekking tot allerhande veiligheids- en vredestopics.

De georganiseerde cursussen richten zich voornamelijk tot midden- en hogere 
kaders komende van overheidsdepartementen – voornamelijk Buitenlandse 
Betrekkingen, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking – evenals vertegenwoor-
digers van internationale organisaties en niet-gouvernementele organisaties. 
Actueel telt het GCSP al meer dan 1000 alumni, die een uniek netwerk vormen.
Deelnemers aan GCSP-cursussen kwamen initieel voornamelijk uit de Euro-
Atlantische zone, landen van de Mediterrane Dialoog NAVO en het Istanbul 
Samenwerkingsinitiatief. Dit is ondertussen geëvolueerd en actueel komen de 
cursisten van alle continenten.

Het personeelsbestand van het GCSP is erg internationaal getint. Er werken 
momenteel 17 verschillende nationaliteiten. De faculteit bestaat uit een tiental 
academici, een reeks diplomaten en enkele actieve militairen onder wie tot voor 
kort de ondergetekende. De faculteit wordt ondersteund door een logistieke en 
administratieve staf van ongeveer 50 medewerkers.

Het feit dat deze instelling onder de Zwitserse vlag opereert, en dus op het 
internationale forum het etiket “neutraal” draagt, geeft het een geloofwaardig-
heid als “honest broker” die deuren opent die voor anderen gesloten blijven. 
Aangezien de Zwitserse overheid de belangrijkste geldschieter is, moet het 
tevens niet verwonderen dat het GCSP ook ingezet wordt als instrument om de 
buitenlandse politiek van dat land kracht bij te zetten. Dit vertaalt zich voorna-
melijk in academische activiteiten, die aangeboden worden voor en in bepaalde 
regio’s/landen die politiek relevant zijn voor Zwitserland.

De militairen van de faculteit worden hier voornamelijk gewaardeerd om hun 
praktijkervaring en worden in de faculteit ook steevast aangeduid als de „praca-
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demics“. Het GCSP is voornamelijk geïnteresseerd in officieren van het niveau 
kolonel met een politiek-militaire vorming die tevens een ruime operationele 
terreinervaring hebben en zowel in het Engels als in het Frans kunnen fungeren. 
De permanente wisselwerking in de faculteit tussen academici, diplomaten en 
militairen wordt er beschouwd als een grote troef. Deze verschillende invalshoe-
ken dragen immers in hoge mate bij tot het optimaliseren van de relevantie van 
de cursuscurricula. Aangezien de faculteit niet altijd over de nodige expertise 
beschikt, worden topics ook regelmatig uitbesteed aan experts van buiten het 
Centrum.

Sommige cursussen komen jaarlijks terug, andere worden “op maat” gemaakt 
voor een klant (meestal een overheidsdepartement van een land). De helft van 
de cursussen wordt in Genève gegeven, de andere helft “ergens” ter wereld bij 
“de klant”. Het GCSP is tevens gelinkt aan de Universiteit van Genève, wat im-
pliceert dat men er een erkende “Master of Advanced Studies in International 
and European Security” kan behalen. Hoewel de voertaal Engels is, kunnen 
sommige cursussen “op bestelling” in het Frans worden georganiseerd.

Het GCSP is thematisch gestructureerd en elke activiteit wordt bijgevolg gerela-
teerd aan één van de zeven trainings- en researchprogramma’ s, die er aanslui-
tend de verantwoordelijkheid voor dragen. Deze programma’s zijn: internationale 
veiligheid, Euro-Atlantische veiligheid, nieuwe veiligheidsuitdagingen, civiel-
militaire relaties, conflict en “peacebuilding”, globalisatie en transnationale 
veiligheid, en last but not least veiligheid en rechtspraak.

Het GCSP beschikt ruimschoots over de middelen om haar ambities waar te 
maken. De sterke punten zijn het hoge academische niveau, de internationale 
uitstraling, de soepelheid waarmee het aan de behoefte van “een klant” kan 
voldoen en het feit dat dit centrum naast de faculteit ook ruimschoots kan 
putten uit een netwerk van enkele honderden veiligheidsexperts evenals uit 
de expertise die zich bij de internationale instellingen en NGO’s bevindt met 
zetel te Genève. Aangezien het Centrum tevens een denktank is, wordt er aan 
de faculteit ook veel aan research gedaan en genetwerkt met andere denktanks, 
wat het in staat stelt om steeds up to date te zijn met de laatste evoluties op 
veiligheidsgebied. In dat kader onderhoudt het GCSP werkrelaties met equiva-
lente instellingen over de hele wereld, waaronder het Egmont-Instituut en het 
Koninklijk Hoger Instituut voor Defensie.

In tegenstelling tot onze buurlanden is Defensie tot op heden het enige Belgische 
overheidsdepartement dat regelmatig cursisten stuurt. Jaarlijks neemt er één 
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Belgisch officier van het niveau luitenant-kolonel stafbrevethouder deel aan de 
belangrijkste cursus van het GCSP: de negen maanden durende “International 
Training Course in Security Policy”, die middenkaders voorbereidt op leiding-
gevende functies en de weg opent naar het hoger vernoemde masterdiploma. In 
functie van haar behoefte stuurt Defensie tevens op regelmatige basis officieren 
naar de drie maanden durende “European Training Course in Security Policy”. 
Deze cursus is ook bestemd voor middenkaders en behandelt op een analytische 
wijze de veiligheidstrends in Europa en zijn periferie.
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