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Ontmoeting met Z.E. de heer Juan José Gomez Camacho,
Ambassadeur van Mexico in België

Aanwezig:
Kamerleden Roel Deseyn (voorzitter) en Wouter Devriendt

Onderhoud:
De hele ontvangst verloopt in een zeer aangename en vlotte sfeer, met interessante gesprekken.
De Ambassadeur stelt Mexico voor. Daarbij gaat erg veel aandacht naar de recente economische
ontwikkeling (jongste 20 jaar), de sociale programma’s en de economische betrekkingen met
Noord-Amerika, Europa, en België in het bijzonder.

Mexico kent nog steeds veel armoede en een grote sociale ongelijkheid; maar het is de laatste 20
jaar geëvolueerd van ontwikkelingsland naar nieuw opkomend land.
Mexico heeft veel zeer verfijnde sociale programma’s, waarbij de armsten beloning krijgen in
functie van het stellen van wenselijke daden (bijvoorbeeld: extra voedselbedeling voor gezinnen die
hun baby’s regelmatig naar medische controle brengen).
De vrijhandelsverdragen met Noord-Amerika (USA / Canada) en bilaterale verdragen hebben hier
veel toe bijgedragen. In tegenstelling tot wat tegenstanders vreesden, zorgde de vrijhandel niet
voor verarming, integendeel. Mexico heeft nu toegang tot ongeveer 80% van het wereld-BNP.
Er is wel een moeilijke overgangsperiode geweest, om te evolueren van een heel sterk door de
overheid beschermde economie (ook privé-economie) naar een op vrijhandel en
competitiegerichte economie. Sommige bedrijven hebben het niet overleefd; maar diegene die zich
konden aanpassen, bloeien. Het is een heel heilzame schoktherapie geweest voor de hele
Mexicaanse economie.
In de verdragen van vrij verkeer van goederen ontbreekt wel nog het vrij verkeer van personen. De
massale emigratie van Mexicanen naar USA is nu wel stilgevallen. De voornaamste migratiereden
was economisch; nu het beter gaat in Mexico zelf, er meer werkloosheid heerst in de USA en er ook
geweld tegen Mexicaanse migranten is, zijn er zelfs Mexicanen die terugkeren. Mexico is echt een
transitland geworden, met bevolkingsbewegingen in beide richtingen. In de algemene wereldwijde
migratiestromen is het onderscheid tussen migranten (OIM) vluchtelingen (UNHCR) en Displaced
Persons (UNDP) vervaagd. De betrokken organisaties moeten meer en meer samenwerken.
Mexico is geen dumpingloonland: de lonen zijn er wel goedkoper, maar niet écht laag. De
Mexicaanse werkkrachten leveren wél kwaliteit (een kwaliteit die zeer lage loonlanden niet halen,
zodat die geen bedreiging vormen). Mexico zet ook massaal in op opleiding en nieuwe
technologieën (120.000 nieuwe ingenieurs studeren jaarlijks af).
Er is een nauwe samenwerking met België in de luchtvaartsector (vooral met Waalse bedrijven). De
ambassadeur van Mexico organiseert regelmatig ontmoetingen met bedrijfsleiders, culturele
evenementen, onderhoudt een goede culturele samenwerking, …
Individuele landen en de wereld hebben échte politieke leiders nodig, die de bevolking kunnen
overtuigen van de noodzaak van beslissingen en evoluties en zorgen dat de bevolking die ook
draagt.
Kamerleden Deseyn en Devriendt leggen de werking van het Belgische systeem uit (economisch,
sociaal, stakingsrecht, rol vakbonden, …). Er wordt afgesproken om op alle vlak contact te houden.
Voorzitter Deseyn stelt een ontmoeting voor met de academische wereld. Hij zal contacten leggen
om rond economisch en sociaal beleid van gedachten te wisselen. Beide parlementsleden zijn ook
bereid parlementaire initiatieven te nemen rond Mexico indien gewenst.

