Voorzitter Samuel Cogolati onderzoekt de komende jaren mee
schendingen van mensenrechten van parlementsleden wereldwijd
Tijdens de 142ste Assemblee werd de heer Samuel Cogolati (Ecolo-Groen),
volksvertegenwoordiger en voorzitter van de Belgische Groep van de IPU,
verkozen als lid van het Comité voor de mensenrechten van parlementsleden
(CMP).
Jaarlijks krijgen parlementsleden wereldwijd te maken met geweld, mishandeling
of worden ze zelfs vermoord. Het CMP wil hen beschermen en verdedigen en is
het enige orgaan dat hiervoor over een mandaat beschikt. Het heeft de nodige
verdiensten inzake concrete bijstand aan parlementsleden die het slachtoffer zijn
van geweld.
De aanklachten gaan van schending van de onschendbaarheid en intimidatie tot
willekeurige opsluiting, uitsluiting van het openbaar leven, ontvoering, foltering
en zelfs doodslag.
De leden van het CMP zetten door tot er een bevredigende oplossing wordt
gevonden. Momenteel volgen zij meer dan 550 gevallen op. Het zijn er 140 in
Venezuela, 98 in Jemen, 66 in Turkije, 57 in Cambodja, 50 in Myanmar, 40 in
Noord-Korea, 26 in Israël, 22 in Colombia, 14 in Ivoorkust, 13 in Palestina, 11 in
Eritrea en 6 in Ecuador. Daarnaast zijn er nog 20 landen met 5 of minder
gevallen. Op de website van de IPU staat een interactieve kaart met de
aantallen per land en links naar alle besluiten.
Het CMP komt drie keer per jaar samen om de bestaande gevallen en de nieuwe
aanklachten te onderzoeken. Het organiseert hoorzittingen, stuurt zendingen uit
en volgt processen als waarnemer om oplossingen te vinden en
schadeloosstelling te bekomen. Tijdens de Assemblees van de IPU bespreekt de
Governing Council de besluiten van het CMP zodat alle leden hiermee aan de
slag kunnen.
Het CMP bestaat uit tien parlementsleden van over heel de wereld. Zij zetelen
eerder in hun persoonlijke dan in hun nationale hoedanigheid en worden
verkozen in functie van hun competenties en hun engagement inzake
mensenrechten. Voor het eerst in tien jaar zetelt er met de heer Cogolati
opnieuw een Belgisch parlementslid in dit belangrijke comité.
Meer info over het CMP

