Oekraïense delegatie in Federaal parlement (20.10.2008)
Op 20 oktober 2008 werd een lunchgesprek aangeboden aan een delegatie van het Oekraïense
parlement bestaande uit de h. Pavlychko (delegatieleider) en de h. Zhulynskyi (gewezen VicePremier en nu adviseur van de President). Eveneens aanwezig waren de h. Sobko (Chargé
d'affaires a.i.), de h. Perebyinis (Tweede ambassadesecretaris) en mevr. Zubrytska (tolk).
De Belgische gesprekspartners waren senator Margriet Hermans (voorzitter van de IPU-sectie
Oekraïne) en senator François Roelants du Vivier (eerste ondervoorzitter van de
Senaatscommissie Buitenlandse betrekkingen en Defensie). De h. Peremans trad op als
secretaris van de IPU-sectie Oekraïne.
Volgens de h. Pavlychko zijn de relaties tussen President Joetsjenko en Premier Timoshenka
minder gespannen geworden, wat wenselijk vermits enkel oppositieleider Janoekovitsj voordeel
haalt uit hun onenigheid.
De h. Pavlychko prees zich gelukkig dat zijn land, eerder dan Georgië, verregaande autonomie
heeft gegeven aan het miljoen Russen dat op de Krim leeft. Wel betreurde hij dat Rusland de
verhoopte financiële tegemoetkoming voor de stationering van zijn vloot in Odessa niet nakomt.
Vermits de Oekraïense delegatie bezorgd is over de toetreding van het land tot de NAVO,
schetste de h. Roelants du Vivier de context voor de Westerse houding. Daarbij spelen
verschillende factoren een rol: de gelijktijdigheid van de aanvragen van Oekraïne en Georgië,
het belang van een goed nabuurschap met Rusland, de twijfel over de houding van de
Oekraïense bevolking ten aanzien van NAVO, het heroriënteringsproces dat de NAVO
doormaakt, de moeizame naleving van het communautair acquis door Oekraïne en, ten slotte,
de bescherming van de Russische minderheden in Oekraïne. Mevr. Hermans voegde hieraan
toe dat men, na de laatste EU-uitbreiding, een betere voorbereiding wenst van nieuwe staten
die toetreden tot NAVO of EU.
De Oekraïense delegatie drukte evenwel de hoop uit evenwel België zich op zijn minst niet
tegen de NAVO-toetreding van Oekraïne zou uitspreken.

De vraag van de h. Zhulynskyi naar de verdere behandeling van een resolutievoorstel in de
Belgische Senaat in 2004 over de Holodomor, zal worden onderzocht door de Belgische
gesprekspartners.
De h. Pavlychko, zelf dichter, stelde voor na te gaan of er een gemeenschappelijke literaire
activiteit op het getouw kan worden gezet. De Belgische gesprekspartners zullen hiervoor de
Vlaamse en Franse Gemeenschappen contacteren.
Na de parlementsverkiezingen van december 2008 zal wellicht een uitnodiging volgen voor een
IPU-bezoek aan Kiev in de lente van 2009.
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