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Ontmoeting met dhr. de Lorimier, ambassadeur van Canada
en de leden van de sectie België-Canada van de Belgische IPU-Groep
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Canadese ambassade:
Z.E. de Heer Louis de Lorimier, ambassadeur van Canada in België
Mevrouw Béatrice Maillé, Adviseur inzake politieke, economische en
overheids- aangelegenheden
De heer Peter Ivanszky, politiek en economisch attaché

Sectie België-Canada:
Mevrouw Cindy Franssen, Voorzitster
De heer Stefaan Van Hecke, ondervoorzitter
De heer Anthony Dufrane, ondervoorzitter
De heer Louis Siquet, lid
Mevrouw Brigitte Henau, secretaris

De bedoeling van de ambassadeur is om kennis te maken met de leden van de
sectie, en de contacten te intensifiëren. Hij geeft een situatieschets over Canada en
de bilaterale betrekkingen (geografisch, relaties met USA, economisch,
grondstoffen, samenstelling van de bevolking, de specificiteit van het banksysteem
waardoor het gespaard bleef van de bankencrisis, immigratiebeleid…)
Handel
De lopende onderhandelingen over het handelsakkoord (en veel ruimer: vrij
verkeer van arbeid, gelijkwaardigheid van diploma’s, aanbestedingen, …) tussen
Canada en de E.U.: 80% is geregeld, de rest nog te bespreken. Canada streeft
ernaar economisch minder eenzijdig gericht te zijn op de USA.
Energie
Canada haalt zijn energie vooral uit hydro-electriciteit, een beetje kernenergie,
een beetje steenkool; en steeds meer gas en windenergie. Canada voert veel
brandstof in voor auto’s en verwarming (vooral uit Algerije).

Discussiepunten
Petroleum uit bitumen houdend zand
De E.U. beschouwt dit als een “vuile” energiebron (meer vervuilend dan andere
soorten petroleum) en weigert de invoer ervan. Canada erkent dat de productie
vervuilt, maar wil dat Europa’s weigering zou steunen op ernstig wetenschappelijk
onderzoek en niet op vooroordelen. Dan zou Canada die weigering aanvaarden.
Momenteel zoeken Duitse vorsers naar oplossingen voor die vervuiling. België is
welkom om te helpen zoeken. Dit is een puur principieel punt, want Canada
wenst dit toch niet naar Europa te exporteren. De USA nemen de volledige
productie af; en China is ook kandidaat-afnemer.
Noordpoolgebied
’s Namiddags is in de Belgische Kamer van volksvertegenwoordigers in plenaire
vergadering de stemming gepland van een resolutie over het Noordpoolgebied
(reeds goedgekeurd in de Commissie Buitenlandse Zaken). Ambassadeur de
Lorimier wijst erop dat de tekst van deze resolutie achterhaald is (gestoeld op de
visie van de E.U. in 2008; die volledig gewijzigd is door de E.U.-stelling van 20
januari 2011). Mogelijk zou het nuttig zijn de tekst van de resolutie in dat licht te
herlezen alvorens hem te stemmen.
Ten gronde wijst ambassadeur de Lorimier op de denkfout de Noord- en Zuidpool
op dezelfde manier te behandelen: de Zuidpool is een onbewoond internationaal
gebied; de Noordpool is gewoon bewoond grondgebied van soevereine landen.
(40% van de territoriale massa van Canada ligt in het Noordpoolgebied; de NorthWest Passage is soeverein Canadees gebied, met 100.000 Canadese inwoners). Met
de USA is er een gentlemen’s agreement: de USA hebben hier vrije doorgang; mits
ze telkens toestemming vragen.
Inspelend op de actualiteit (Libië) onderstreept ambassadeur de Lorimier dat, net
als België, Canada sterk geëngageerd is vanuit het principe om de bevolking te
beschermen, zelfs tegen de eigen leiders.
Mogelijkheden om activiteiten en gezamenlijke projecten te organiseren
100 jaar Eerste Wereldoorlog lijkt evident, gezien de grote Canadese bijdrage
en het blijvend groot belang dat Canada hecht aan de herinnering. De
ambassade werkt trouwens al samen met de Vlaamse overheid en Flanders’
Fields voor de voorbereiding van 2014, hoewel ze zelf meer nadruk leggen op
1918. In België zijn 4 Canadese begraafplaatsen. Canadese soldaten waren de
eerste slachtoffers van de Duitse gasaanvallen (1915).Voorzitter Franssen stelt
voor om na te gaan wat reeds gepland is (zowel op Vlaams als op federaal
niveau) en waaraan de sectie kan meewerken of welke initiatieven de sectie
eventueel kan nemen.
Canada heeft net als België grote belangstelling voor de regio van de
Afrikaanse Grote Meren (cf. Dallaire).

