20-21 november 2008

Jaarlijkse parlementaire hoorzitting in de UNO

Volksvertegenwoordiger Geert Versnick en senator Wouter Beke namen deel aan de
jaarlijkse hoorzitting van de IPU in de UNO in New York.
De bedoeling van die hoorzitting is parlementsleden de gelegenheid te geven in
debat
te
treden
met
hooggeplaatste
VN-ambtenaren,
permanente
vertegenwoordigers van lidstaten bij de UNO en deskundigen uit de wereld van ngo’s
en denktanks. De hoorzitting is sinds verleden jaar een officiële gemeenschappelijke
activiteit van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties en de IPU (tevoren
was het een IPU-vergadering die plaatsvond in het UNO-gebouw).
Dit jaar was het thema van de hoorzitting: “Het nakomen van onze verbintenissen
voor een doeltreffende vredeshandhaving en conflictpreventie”. De vier debatten
gingen achtereenvolgens over de volgende aspecten:
- het nieuwe principe van de “verantwoordelijkheid om te beschermen” als
alternatief voor de meer controversiële noties “inmengingsplicht” en
“inmengingsrecht”;
- seksueel geweld tegen vrouwen en kinderen in conflictsituaties;
- de benadering van de grote internationale uitdagingen in termen van “menselijke
veiligheid”, gedefinieerd als “vrij zijn van angst en vrij zijn van behoeftigheid”
(freedom from fear and freedom from want);
- de grote uitdagingen voor de VN-vredeshandhaving op dit ogenblik.
UNO-secretaris-generaal Ban Ki-moon woonde de openingsvergadering van de
hoorzitting bij.
Het volledige programma en diverse documenten betreffende de hoorzitting,
waaronder de toespraak van dhr. Ban Ki-moon, zijn te vinden op de website van de
IPU.
Dhr. Versnick woonde op 19 november ook de vergadering bij van de adviesgroep
van de IPU-commissie voor VN-zaken, waar hij lid van is. De commissie voor VNzaken vergadert tijdens de herfstzittingen van de IPU-assemblee in Genève en de
adviesgroep heeft tot taak haar werkzaamheden voor te bereiden. Hij heeft recent
een enquête opgesteld over de manier waarop de parlementen hun werkzaamheden
in verband met de VN organiseren. Een analyse van de antwoorden en
aanbevelingen aan de parlementen daaromtrent zullen tijdens de volgende
vergadering van de commissie (oktober 2009) worden besproken.
In de namiddag van 19 november organiseerde de adviesgroep een paneldiscussie
voor de diplomatieke gemeenschap en de ambtenaren van de VN in New York over
de resultaten van zijn veldbezoek in Tanzania betreffende de uitvoering van het “One
UN”-programma en de betrokkenheid van het nationale parlement daarbij (8-10
september 2008). Het doel van het “One UN”-programma is te zorgen voor een
betere coördinatie van de activiteiten van de diverse VN-organisaties die in een land
actief zijn. Tanzania is een van de acht pilootlanden voor de uitvoering van dat
programma, dat deel uitmaakt van de hervorming van de VN.

