Sectie België – Russische Federatie

15 tot 17 december 2015

Russische senatoren stellen bilateraal colloquium over
terrorisme voor
De IPU-delegatie van de Russische Federatieraad werd van 15 tot 17 december 2015
aangevoerd door Vladimir Torlopov, ex-gouverneur van de republiek Komi. Hij werd
vergezeld door Stepan Zhiryakov, oud-voorzitter van het parlement van de regio TransBaikal, en door Oleg Kazakovtsev, gewezen vice-premier van de regio Kirov. Ze behoren
alle drie tot de regeringspartij Verenigd Rusland.
Gelet op de samenstelling van de Federatieraad als assemblee voor de Russische
deelstaten werden de Russische gasten in contact gebracht met de verschillende
beleidsniveaus in ons land. De gesprekken handelden meestal over Islamitische Staat,
Syrië en Oekraïne.

Vermits Syrië nood heeft aan een stabiele staatsstructuur wil Rusland eerst samen met
het Westen de terreurorganisatie Islamitische Staat aanpakken en vervolgens naar een
oplossing zoeken voor het probleem met de Syrische president Assad. De Russische
senatoren stelden Senaatsvoorzitster Christine Defraigne (MR) en IPU-sectievoorzitter
Alain Destexhe (MR) voor jaarlijks samen een colloquium over terrorisme en
radicalisme te organiseren. Dit zou voor het eerst plaatsvinden in het voorjaar van 2016.

Tijdens het debat met leden van de
Kamercommissie voor Buitenlandse
betrekkingen drong Dirk Van der Maelen (sp.a)
erop aan de akkoorden van Minsk volledig uit
te voeren vooraleer de sancties tegen Rusland
op te heffen. Volgens de Russische senatoren
zijn die sancties vooral nadelig voor de
Europese Unie, terwijl Rusland beschikt over
onuitputtelijke reserves. Rita Bellens (N-VA)
wil ook de Koerden aan de
onderhandelingstafel zien. Wouter De Vriendt
(Groen!) drong aan op vertrouwenwekkende
maatregelen.

Voorzitter Philippe Courard (PS) van
het Parlement de la Fédération
Wallonie-Bruxelles mocht ook senator
Alain Destexhe (MR) en de Kamerleden
Wouter De Vriendt (Groen!) en
Gwenaëlle Grovonius (PS) begroeten.
Tijdens de gesprekken met voorzitter
André Antoine (cdH) van het Parlement
de Wallonie en eerste ondervoorzitter
Peter Van Rompuy (CD&V) en
parlementslid Herman De Croo (Open
VLD) van het Vlaams Parlement
onderstreepte de Russische delegatie de
wens om het colloquium over
terrorisme te organiseren met zowel het
federale parlement als de
deelstaatparlementen.

Het onderhoud met de Luikse provinciegouverneur Hervé Jamar werd door IPUvoorzitter Pol Van Den Driessche (N-VA) aangevuld met contacten met Brugse en
Antwerpse ondernemers.

