Sectie België – Mexico

26 september 2016

Z.E. de heer Eloy Cantu Segovia, Ambassadeur van Mexico in België en
Luxemburg en missiehoofd bij de Europese Unie, biedt de leden van de
IPU-sectie België-Mexico een diner aan in zijn residentie

Aanwezig:







De heer Ambassadeur,
Mevrouw Lorena Larios Rodriguez, Adjunctmissiehoofd
De heer Roel Deseyn, voorzitter van de IPU-sectie
België-Mexico
De heer Pol Van den Driessche, Voorzitter van de
Belgische IPU groep
De heer Stéphane Crusnière, lid van de IPU-sectie
België-Mexico
Brigitte Henau, secretaris van de IPU-sectie BelgiëMexico

De ambassadeur verwelkomt de leden van de sectie zeer hartelijk, en benadrukt dat hij
graag op alle vlakken wil samen werken. Hij vindt dat de parlementaire diplomatie steeds
belangrijker wordt. In contrast tot in België, is het in Mexico heel normaal en gewaardeerd
tijdens een loopbaan zowel parlementaire ervaring als ervaring als diplomaat op te bouwen.
De ambassadeur zelf is jarenlang kamerlid en senator geweest, en sluit niet uit na zijn
diplomatieke carrière terug te keren naar de politiek Persoonlijk vindt hij dat beide carrières
elkaar zeer waardevol aanvullen.
Senator Van Den Driessche wil graag de betrekkingen op parlementair niveau intensifiëren.
Zo zouden dan de wetgevende assemblees onderlinge overeenstemming kunnen bereiken
over bepaalde aspecten van internationale betrekkingen, en daarmee naar hun uitvoerende
macht gaan. Mevrouw Larios Rodriguez stipt aan dat bij de heronderhandeling van het

handelsverdrag tussen Mexico en de Europese Unie de steun van de Belgische
parlementsleden belangrijk zal zijn.
De belangrijkste punten op de Belgische politieke agenda worden overlopen. Hierbij staan
het begrotingstekort, de zoektocht naar 4,2 miljard euro en de vragen rond de belastingen
voor de ondernemingen centraal. De Belgische IPU leden stellen dat er niet zoveel
manoeuvreerruimte is omdat in heel veel posten niet kan gesnoeid worden (bijvoorbeeld
Justitie en Veiligheid, Defensie door Navo-verplichtingen, …). Bovendien zal de vergrijzing
veel van de toekomstige economische groei opslorpen. De ambassadeur stelt dat ook in
Mexico er zeer weinig budgettaire beweegruimte is.
Op een vraag van Mevrouw Larios Rodriguez of er in België ook een Patriot Act komt,
beaamt Senator Van Den Driessche dat de N.V.-A. streeft naar iets dergelijks. Hij geeft aan
dat er eerder al maatregelen in die richting genomen zijn, maar geeft toe dat de voorstellen
controverse oproepen.
Kamerlid Deseyn illustreert de zoektocht naar een meer efficiënte organisatie politieke en
economische organisatie ook met het voorbeeld van transnationale EUregio’s (zoals KortrijkDoornik-Lille). Het werkt al gedeeltelijk. Remmend is wel het feit dat de toestemming van
Brussel of Parijs steeds vereist is. Ambassadeur Cantu Segovia beaamt hoe belangrijk deze
regionale werkwijze is. In zijn geboortestreek (op 120 km van de grens met de USA) zijn
trouwens soortgelijke initiatieven. De grenzen zijn vroeger vaak willekeurig getrokken,
doorheen gemeenschappen.
Naar aanleiding van de komende Amerikaanse verkiezingen zegt de Ambassadeur dat veel
Mexican Americans nu stemrecht hebben. Vroeger weigerden velen de Amerikaanse
nationaliteit omdat ze bij verkrijging hiervan automatisch hun Mexicaanse nationaliteit
zouden verliezen. Als Senator heeft Ambassadeur Cantu Segovia in Mexico de nodige
wetgeving laten goedkeuren (1998) waardoor de Mexicaanse nationaliteit hen niet meer
ontnomen werd. Nadien zijn duizenden Mexicanen ook Amerikaans staatsburger geworden.
Dat de USA de Mexicanen niet zo graag zien komen, wijt de Ambassadeur aan het feit dat de
USA zélf willen beslissen wie op hun grondgebied komt. Bovendien zijn de emigrerende
Mexicanen zeer ondernemend, harde werkers en zeer flexibel.
Op een vraag van Senator Van Den Driessche over de bestrijding van de georganiseerde
misdaad, benadrukt de Ambassadeur dat het gaat om een beperkt probleem, in 2 regio’s in
2 deelstaten, nl. Guerrero en het berggebied Oaxaca. Verder is Mexico stabiel en rustig.
Op een opmerking van Voorzitter Deseyn over de nauwe betrekkingen tussen Mexico en op
het eerste zicht minder voor de hand liggende partners zoals Turkije, Zuid-Korea, …
antwoordt de ambassadeur dat Mexico er bewust naar streeft om zich minder eenzijdig op
de USA te richten. Mexico beseft dat Azië en Europa groeipolen zijn en willen dus ook daar
aanwezig zijn.
De ambassadeur schetst ook de positieve economische ontwikkeling van Mexico. Het land
kent een snelle groei en is zeer competitief en gediversifieerd. Het is nu al de 5de
autoproducent ter wereld (veel autoproductie verliet Detroit voor Mexico). Mexico
produceert binnenkort eigen vliegtuigen. Rond Monterey is er een technologische groeipool,
gericht op ICT.
De ambassadeur kondigt het bezoek van een Mexicaanse parlementaire delegatie aan, voor
midden oktober. Er kan een bilateraal Belgisch luik toegevoegd worden aan hun programma,
m.n. op maandag 17 oktober ’s ochtends een bezoek aan Brugge (olv Senator Van Den
Driessche) en op woensdag 19 oktober van 9 tot 10 uur een ontbijtvergadering in het
Federaal Parlement.

