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Ontmoeting met de Poolse ambassadeur, Z.E. de heer Artur HARAZIM

Van links naar rechts: Georges DALLEMAGNE, Artur HARAZIM, Stefaan
VERCAMER, Barbara CWIORO, David CLARINVAL.

Uitnodiging tot dialoog
De jongste wetgevende verkiezingen van eind oktober 2015
hebben in Polen de centrumrechtse partij “Recht en Gerechtigheid”
(PiS) aan de macht gebracht.
De eerste maatregelen in verband met het Grondwettelijk Hof, de
openbare radio- en tv-instanties alsook het openbaar ministerie
riepen veel vragen op over het democratisch karakter ervan. Zowel
een deel van de Poolse bevolking zelf, andere lidstaten van de
Europese Unie en ten slotte ook de Europese Commissie (die een
procedure tegen Polen opstartte om na te gaan of het de
gemeenschappelijke waarden – waaronder eerbied voor de
rechtsstaat en de fundamentele rechten – in ere houdt) hebben
felle kritiek geuit op deze maatregelen die ongezien waren sedert
Polen in 1989 een punt zette achter de naoorlogse communistische
periode. Vooral het feit dat de regeringspartij de absolute
meerderheid behaalde in het Parlement terwijl slechts 37 % voor
haar heeft gestemd, bracht veel kritiek teweeg over de legimiteit
van voornoemde maatregelen. De nieuwe regering werd qua stijl
vergeleken met de regering-Orban in Hongarije.
Dit alles heeft Z.E. de heer Artur HARAZIM, reeds vier jaar Pools
ambassadeur in Brussel (naast de Navo- en EU-ambassadeurs),
ertoe aangezet de leden van de sectie uit te nodigen voor een
verhelderend gesprek. Hij werd bijgestaan door adjunctambassadeur, mevrouw Barbara CWIORO. Zijn op de uitnodiging
ingegaan : kamerleden Stefaan VERCAMER, David CLARINVAL en
George DALLEMAGNE. Senator Pol VAN DEN DRIESSCHE, voorzitter
van de Belgische IPU-sectie, deelstaatsenator Andries GRYFFROY en
kamerlid Caroline CASSART-MAILLEUX hadden zich vooraf
verontschuldigd.
Voorzitter van de sectie Stefaan VERCAMER dankte de
ambassadeur voor de uitnodiging. Een dergelijke rechtstreekse
dialoog is broodnodig om de Europese solidariteit te versterken en
een goed evenwicht te zoeken met het nationalesoevereiniteitsbeginsel.

Het nieuwe regeringsbeleid
De ambassadeur legt uit dat de politieke situatie in Polen
ongezien is omdat omwille van de kiesdrempel en de keuze van de
sociaaldemocratische partij om vooraf een brede linkse coalitie aan
te gaan geen enkel links parlementslid is verkozen.
Het kiessysteem heeft bovendien tot gevolg gehad dat de PiS
(“Recht en Gerechtigheid”), ondanks het feit dat het slechts iets
meer dan één derde van de stemmen heeft binnengehaald,
niettemin over een absolute meerderheid beschikt. De nieuwe
regering heeft voor het eerst in de Poolse geschiedenis de
kinderbijslag ingevoerd. Ook stelt het zich als doel de Polen van de
diaspora naar Polen te laten terugkeren. De Europese standaarden
worden hoe dan ook gehandhaafd. De procedure die door de
Europese Commissie werd opgestart heeft geen juridische
grondslag in de Europese Verdragen. De Venetië-commissie (die
Europese grondwetspecialisten verenigt) zal haar rapport eerlang
bekendmaken. De regering heeft reeds aangekondigd rekening te
zullen houden met haar aanbevelingen. De heisa rond de
benoeming van de rechters van het Grondwettelijk Hof is onterecht.
Het merendeel van de rechters van deze instantie werd door de
vorige liberale regering benoemd. De openbare radio en tv werden
als niet objectief aangezien. Hun marktaandeel bedraagt slechts één
derde. Twee grote privébedrijven nemen de rest van het
audiovisuele landschap voor hun rekening. De geschreven pers is
ideologisch en inhoudelijk zeer divers. De persvrijheid noch het
recht van vrije meningsuiting zijn dus in gevaar. Polen blijft een
resoluut pro-Europees land.
Het migratievraagstuk
De Poolse ambassadeur realiseert zich heel goed dat de indruk
bestaat dat de Centraal-Europese landen inzake de opvang van
vluchtelingen uit de oorlogsgebieden in het Midden-Oosten niet
doen wat ze moeten doen. Polen heeft evenwel reeds ruim een
miljoen migranten uit Oekraïne opgevangen.

De integratie van deze economische migranten verloopt vlot.
Tegenover vluchtelingen uit het Midden-Oosten legt de Poolse
bevolking in zijn geheel meer terughoudendheid aan de dag.
De Visegrad-groep
De Visegrad-groep, waar Polen samen met de Tsjechische
Republiek, Slowakije en Hongarije overleg pleegt, is opgericht
teneinde de toetreding tot de Europese Unie te vergemakkelijken
maar kan absoluut niet vergeleken worden met de Benelux, dat een
secretariaat-generaal heeft, eigen instellingen en vooral een
voorgeschiedenis vermits hij aan de wieg heeft gestaan van de
Europese Gemeenschap.
Het Europees project
De eisen van het Verenigd Koninkrijk om een Europa met twee
snelheden op te zetten teneinde een zogeheten ‘Brexit’ te
vermijden, en de vluchtelingencrisis die de buitengrenzen van de
Schengen-zone – waar ook de Poolse oostgrens in begrepen zit – op
de proef stellen, verzwakken het project van Europese eenmaking
dat ooit zo aanlokkelijk leek voor de lidstaten die om toetreding
vroegen. Het is zoeken naar een nieuw elan. De socialedumpingpraktijken van postbusbedrijven in de Centraal-Europese
landen stellen de onderlinge verstandhouding van de Europese
lidstaten extra op de proef. Toch blijft Polen een voorvechter van de
Europese gedachte. De problemen die zich stellen kunnen slechts
door een volgehouden dialoog worden opgelost.

