Verslag van de 140ste Assemblee van de Interparlementaire Unie
(Doha, 6-10 april 2019)
Drie Belgische parlementsleden spreken de assemblee toe tijdens het
algemeen debat
Het thema van het algemeen debat was “Parlementen als platformen om de
opvoeding inzake vrede, veiligheid en de rechtsstaat te bevorderen”. Drie Belgische
parlementsleden spraken de assemblee toe:
Kamervoorzitter Siegfried Bracke (N-VA) verwees naar de parlementaire
onderzoekscommissie die werd opgericht naar aanleiding van de terroristische
aanslagen in Brussel in maart 2016. Hij ging meer bepaald in op het vierde
tussentijds verslag over het onderdeel radicalisering van deze commissie waarin de
centrale rol van het onderwijs als middel tot integratie en als wapen tegen
radicalisering wordt onderzocht. Hij benadrukte dat de vrijheid van onderwijs en de
vrijheid van geloof niet in het gedrang mochten komen, maar dat veiligheid ook een
primair mensenrecht is. Hij betoogde dat godsdienstlessen niet tot isolatie moeten
leiden, maar integendeel een weg naar inclusie zijn. Onderwijs dat verbindingen
aangaat met andere filosofische, ethische en cultureel-historische benaderingen kan
volgens hem polarisatie tegengaan. Hij pleitte voor een onderwijs dat leert om de
wereld met een open geest te bekijken zodat men een kritische houding kan
ontwikkelen ten aanzien van eender welke ideologie of informatie in de media of op
sociale media.

Senator Pol Van Den Driessche (N-VA), voorzitter van de Belgische Groep van de
IPU, drukte in zijn toespraak zijn bezorgdheid over het geschiedenisonderwijs uit
evenals over de manier waarop men in de politiek met geschiedenis omgaat. Dankzij
zijn werk in een mondiale organisatie zoals de IPU, besefte hij nog meer dat
eenzijdige, gedeeltelijke of verdraaide versies van de geschiedenis vaak aan de
basis ligt van diepgewortelde, langdurige conflicten en dat zij ook een oplossing in de
weg staat. Zo stelde hij als facilitator voor het Cypriotische conflict vast dat kinderen

soms een andere versie van dezelfde feiten leren afhankelijk van de regio waarin zij
naar school gaan. Parlementsleden moeten volgens hem
kwaliteitsgeschiedenisonderwijs waarborgen, met een grote aandacht voor kritische
zin inzake verschillende invalshoeken, alternatieve feiten,… Hun
verantwoordelijkheid houdt daar niet mee op: parlementsleden krijgen vaak een
forum om hun ideeën te delen. Los van hun ideologie en de oplossingen die ze
voorstaan, pleitte de heer Van Den Driessche ervoor dat parlementsleden de
geschiedenis niet zouden verdraaien of historische feiten zouden verzwijgen
wanneer ze een dergelijk forum krijgen. De feiten correct op een rijtje zetten, zaken in
het juist historisch perspectief plaatsen en de mensen helpen om hetzelfde te doen
zijn volgens de heer Van Den Driessche belangrijk om te voorkomen dat negatieve
gebeurtenissen zich opnieuw voordoen.
Volksvertegenwoordigster Sandrine De Crom (Open VLD) wees er als jong
parlementslid op dat België net als alle andere landen met de uitdaging kampt om
jongeren bij de parlementaire democratie te betrekken. Zij vroeg zich luidop af hoe
parlementsleden jongeren bewust kunnen maken van het belang van parlementaire
democratie en de rechtsstaat - voor ze hun interesse verliezen en afhaken - en hoe
men een brug kan slaan tussen hun leefwereld en het parlement. Mevrouw De Crom
stelt vast dat de digitale wereld, het belangrijkste informatiekanaal voor jongeren,
voor een groot stuk braakliggend terrein is in de meeste parlementen. De meeste
parlementen hebben enkel een website met institutionele informatie, terwijl er een
alomvattende digitale strategie via meerdere kanalen nodig is om de boodschap van
parlementsleden tot bij jongeren te krijgen.
Belgisch delegatielid schrijft mee aan tekst over urgentiepunt
Senator Andries Gryffroy (N-VA) was lid van het redactiecomité dat de tekst over
het urgentiepunt opstelde. Onderwerp was het door Nederland ingediende voorstel
van urgentiepunt: "Een oproep voor dringende internationale actie tot ondersteuning
van Mozambique, Malawi en Zimbabwe, die getroffen werden door de cycloon "Idai".
Het redactiecomité werd voorgezeten door een parlementslid van de Seychellen en
bestond verder uit parlementsleden uit Pakistan, China, Portugal, Ecuador,
Nederland en België (de heer Andries Gryffroy).

Tijdens de debatten in het comité werd gepoogd de humanitaire catastrofe in de drie
voornoemde landen te kaderen binnen de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen en
binnen de Overeenkomst van Parijs met betrekking tot klimaatverandering, waarbij
door de heer Gryffroy onder meer ook de nadruk werd gelegd op de essentiële rol
van de privésector in dit verband.
Commissie voor Duurzame ontwikkeling, financiën en handel stelt Belgische
rapporteur aan
Het Bureau van de Commissie voor Duurzame ontwikkeling, financiën en handel
benoemde de heer Andries Gryffroy (N-VA) samen met een Roemeense en een
Keniaanse collega als rapporteurs voor de volgende resolutie nadat zij het thema
“Mainstreaming digitalization and the circular economy to achieve the SDGs,
responsible consumption and production” voorstelden.

Commissie voor Vrede en Internationale Veiligheid: Belgisch amendement
De Assemblee nam de resolutie van de commissie voor Vrede en Internationale
Veiligheid aan over de ontoelaatbaarheid van het gebruik van huurlingen en foreign
fighters om de vrede, de internationale veiligheid en de territoriale integriteit te
ondermijnen en mensenrechten te schenden. De commissie nam een amendement
van senator Brigitte Grouwels (CD&V) aan waarin zij het belang van de deelname
van vrouwelijke (vredes)onderhandelaarsters onderstreepte evenals de bijdrage die
vrouwen en meisjes uit plaatselijke gemeenschappen kunnen leveren aan inclusieve
en langdurige vrede.

Bilaterale ontmoetingen
a) Noord-Macedonië
De Belgische delegatie ontmoette de heer Talat Xhaferi, voorzitter van het NoordMacedonische parlement. Langs Belgische zijde namen Kamervoorzitter Siegfried
Bracke, senator Brigitte Grouwels, senator Andries Gryffroy en
volksvertegenwoordigster Sandrine De Crom deel aan de ontmoeting.
In de eerste plaats werd het proces van de naamsverandering van het land
besproken. Daarnaast werd er over het lidmaatschap van Noord-Macedonië van de
NAVO gesproken. Dit werd goedgekeurd door de NAVO maar België moet het
verdrag nog ratificeren. Ook de kandidatuur van Noord-Macedonië om lid te worden
van de Europese Unie kwam aan bod. Hierbij onderstreepte de Belgische delegatie
het belang van het respecteren van de rechtsstaat, de oppositie en minderheden.

b) Kazachstan
Tijdens een bilaterale ontmoeting in de marge van de IPU-Assemblée in Doha had
Kamervoorzitter Siegfried Bracke een ontmoeting met de voorzitter van het
parlement van de Republiek Kazachstan, de heer Nurlan Nigmatulin. Tijdens de
ontmoeting werd ingegaan op de brugfunctie van Kazachstan, dat op het kruispunt
ligt van Europa, Rusland en Azië (China) en een zeer actieve diplomatie ontwikkelt
om Oost en West samen te brengen. Er werd ook gesproken over het plan van
Kazachstan om tegen 2025 het Cyrillische schrift in te ruilen voor het Latijnse alfabet.
c) Iran
De Belgische delegatie had ook een onderhoud met Dr. Ali Larijani, de voorzitter van
het Iraanse parlement (Majlis). Het onderhoud kwam er op uitdrukkelijk verzoek van
de Iraanse zijde. Van Belgische kant namen Kamervoorzitter Siegfried Bracke,
senator Brigitte Grouwels en volksvertegenwoordiger Sandrine De Crom deel.
Tijdens het gesprek werd uitvoerig ingegaan op het Joint Comprehensive Plan of

Action (JCPOA), het feit dat de Verenigde Staten zich eruit teruggetrokken hebben,
de sancties die ze hebben aangekondigd en de gevolgen voor de handelsrelaties
tussen de Europese Unie en Iran. De Belgische delegatie kaartte het dossier van de
mensenrechten, en meer bepaald de vrouwenrechten, in Iran aan.
d) Armenië
Tijdens het gesprek tussen Kamervoorzitter Siegfried Bracke en de voorzitter van het
parlement van Armenië, de heer Ararat Mirzoyan, wees deze laatste op de
geweldloze transitie in Armenië die culmineerde in de parlementsverkiezingen van 9
december 2018 en kunnen bestempeld worden als het einde van een revolutionair
proces, waarbij de "My Step"-alliantie niet minder dan 70% van de zetels in het
nieuwe parlement heeft gewonnen. Daarnaast pleitte de heer Mirzoyan voor het
verderzetten van de traditionele goede banden tussen beide parlementen.
De heer Bracke van zijn kant pleitte voor een verderzetting van de samenwerking op
het niveau van ambtenaren en stelt dat op korte termijn zal worden nagegaan of er
geen samenwerkingsakkoord kan worden gesloten tussen beide parlementen met
het oog op het delen van "best practices".
Panel debat energie-armoede
De heer Andries Gryffroy (N-VA) was één van de vier sprekers in het paneldebat
over energie-armoede, naast volksvertegenwoordigers uit Mexico en Burkina Faso
en een vertegenwoordiger van UNEP (United Nations Environment Programme). Hij
kaderde zijn tussenkomst binnen de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de
Verenigde Naties, meer bepaald sustainable development goal (SDG) nr. 7: de
toegang verzekeren tot betaalbare betrouwbare duurzame en moderne energie (in
2017 hadden 1,1 miljard mensen nog geen toegang tot het elektriciteitsnet). Hij
lichtte toe dat in België en andere ontwikkelde landen de gehele bevolking op het
elektriciteitsnet aangesloten is, maar dat in Vlaanderen toch 14% van de bevolking in
energie-armoede leeft. Deze mensen leven vaak in slecht geïsoleerde huizen.
Vlaanderen geeft renteloze leningen met staatsgarantie voor isolatie. De heer
Gryffroy pleitte voor een bottom-up-benadering waarbij de energie-armen zelf worden
gemobiliseerd.
Wat ontwikkelingslanden betreft, verwees hij naar zijn voorstel van resolutie
“Engaging the private sector in implementing the SDGs, especially on renewable
energy”, dat werd goedgekeurd tijdens de 138e IPU-Assemblée in Genève. Hij
vermeldde de belangrijkste elementen van deze resolutie: het publiek sensibiliseren,
iedereen betrekken, een belangrijke rol voor de privésector, het ontwikkelen van
"road maps" voor energietransitie in ontwikkelingslanden, het creëren van een
transparante en concurrerende energiemarkt, het ontwikkelen van een
incentivebeleid voor kleinere privé-initiatieven, de uitwisseling van technologie en
kennis tussen landen, sensibilisering via het onderwijs, het op poten zetten van
pilootprojecten en ontwikkelen van "best practices". Hij besloot dat het erop aankomt
de groene economie in te zetten tegen energie-armoede, dit wil zeggen meer

hernieuwbare "off grid" (niet aan het elektriciteitsnet gekoppelde) projecten en minder
consumptie.

