Sectie België – Oekraïne

30 oktober – 3 november 2016

Bezoek van een Belgische IPU-delegatie te Kiev

Van l. naar r. op de foto: Eerste ambassadesecretaris Jean de
Lannoy, ambassadeur Luc Jacobs, senator Pol Van Den
Driessche, kamerlid Georges Dallemagne, burgemeester Vitali
Klitschko (de grootste van het gezelschap), kamerlid Meryam
Kitir, een medewerker van de burgemeester, kamerlid JeanJacques Flahaux, een Oekraïens parlementslid en ten slotte
nog een medewerker van de burgemeester van Kiev.

Op uitnodiging van het Oekraïense parlement bezocht een IPU delegatie de stad Kiev van
30 oktober tot 3 november 2016. De delegatie bestond uit de kamerleden Georges
Dallemagne (IPU-sectievoorzitter; cdH),Meryame Kitir (sp.a) en Jean-Jacques Flahaux
(MR), senator Pol Van Den Driessche (voorzitter van de Belgische IPU-groep; N-VA) en
secretaris Patrick Peremans. De delegatie zal Oekraïne helpen bij een eventuele
kandidatuur voor Europalia 2021. De Belgische ambassadeur in Kiev is hiervan
pleitbezorger.

De Eerste ondervoorzitter van het parlement
Iryna Geraschenko betreurde de slinkende
steun voor Oekraïne in wat zij als een echte
oorlog met Rusland bestempelt. Daarom
protesteerde ze tegen de organisatie van een
Assemblee van de Interparlementaire Unie
(IPU) in Sint-Petersburg in 2017. “Er zullen
daar parlementsleden zijn uit de illegaal
bezette Krim. Door naar Sint-Petersburg te
gaan, erken je hen.” Bovendien stelde ze aan
de kaak dat Rusland humanitaire opdrachten
zoals van het Internationale Rode Kruis in de
Donbas verhindert. Tegelijk trekt Rusland
zich niets aan van de grens tussen beide
landen. De gewezen ambassadeur bij de
Iryna Geraschenko, Eerste
ondervoorzitter van het Oekraïense
Europese Unie, Boris Tarasiuk, was nog
parlement, is ontgoocheld in de
scherper voor de positie van de westerse
houding van het westen tegenover
landen in de IPU. De Belgische delegatie
de grote Russische buur.
onderstreepte echter dat België Oekraïne wel
degelijk gesteund heeft in de 12-Plusgroep en dat ons land daarna een negatieve stemming
over Oekraïne heeft willen vermijden. Het negatieve resultaat van het Nederlandse
referendum over het NAVO-associatieverdrag met Oekraïne was volgens de Belgische
delegatie niet gericht tegen Oekraïne, maar tegen de Nederlandse politiek. Een sfeer van
pessimisme en populisme heeft het resultaat sterk beïnvloed. Gelukkig zoekt de
Nederlandse premier Rutte met de parlementaire oppositie naar een uitweg.

Ondanks oorlog lichte economische groei
Stepan Kubiv is als Eerste vicepremier
bevoegd voor economische ontwikkeling en
handel. Hij zag vooral de digitale economie en
de agro-industrie als terreinen voor
samenwerking met de Europese Unie.
Ondertussen stelt hij dat de Oekraïense
economie is gestabiliseerd. Hij verwacht zelfs
een groei met 3%. Kubiv merkte ook op dat
de Europese Unie zelf minder stabiel is
geworden door de terreurdreiging en de
Brexit.

Georges Dallemagne wisselt een aandenken uit
met Stepan Kubiv, de Eerste vicepremier van
Oekraïne.

De directe kost van de oorlog met Rusland
bedraagt 5% van het BNP. Eenzelfde
percentage wordt gefinancierd door
buitenlandse donoren. Voor de oorlog
bedroeg het defensiebudget slechts 0,5% van
het BNP.

Ivanna Klympush Tzyntsadze, Vicepremier
en bevoegd voor Europese integratie, ging
er prat op dat haar land, hoewel in oorlog,
nog een BNP-groei met 1% realiseert.
Vertrouwen blijft de beste basis voor een
goed investeringsklimaat. Daarom had de
Belgische delegatie twijfels bij de publicatie
zonder meer van de elektronische
vermogensaangifte voor Oekraïense politici.
In België wordt die aangifte onder gesloten
envelop bewaard en enkel bekend gemaakt
bij een juridisch geschil.

Ontbijtvergadering met jonge
parlementsleden. Centraal zit Olena
Sotnik

.
1,5 miljoen Internally Displaced Persons (IDP)

De 1,5 miljoen Oekraïners die gevlucht
zijn naar andere delen van het land na de
bezetting van de Krim en de Donbas,
hebben huisvestingsproblemen. Een
NGO die beleidsvoorstellen doet over
woonsubsidies en lage renteleningen,
hoopt dat haar pilootprojecten door de
overheid worden overgenomen. Deze
NGO klaagde ook aan dat de media
onvoldoende communiceren over
voordelige overheidsmaatregelen, zoals
de belasting-restitutie, wanneer een
bedrijf IDP’s tewerk stelt. De Belgische
delegatie raadde de NGO aan samen te
werken met de internationale
hulporganisaties die al voet aan wal
hebben in Kiev.
De Belgische delegatie krijgt applaus op de
banken van het Oekraïense parlement.

Le Van bokskampioen tot burgemeester van Kiev

Vitali Klitschko was eerst internationaal
bokskampioen. Vandaag is hij burgemeester van
Kiev en een zelfverklaarde doener. Zo maakte hij
de gemeenteraadsvergaderingen openbaar. Hij wil
van Kiev een ‘smart city’ maken door onder meer
het milieuprobleem te verhelpen. Op dit ogenblik
verbruikt een inwoner van Kiev namelijk vijf keer
zoveel energie als een inwoner van de Europese
Unie.
Brusselaar Georges Dallemagne stelt alvast voor de
zustersteden-band tussen Brussel en Kiev nieuw
leven in te blazen.

Dagelijks zijn er demonstraties rond
het parlement in Kiev. Er is geen
neutrale zone.

Europtimisten, Europese integratie en IPU

De interfractie-samenwerking ‘Europtimisten’, de parlementscommissie Europese integratie
en de IPU-vriendschapsgroep worden grotendeels bevolkt met dezelfde, vaak jonge
parlementsleden. Zij kaartten verschillende problemen aan, zoals het Europese visumbeleid.
Hoewel de versoepeling ervan nog niet rond was, had de Oekraïense president hierover
volgens hen te vroeg gecommuniceerd en onredelijke verwachtingen gecreëerd.
Een ander parlementslid is actief voorvechter
van de rechtsstaat. Zo klaagde hij aan dat
premier Volodymyr Grojsman wel werd
veroordeeld, maar niet werd gearresteerd.
Mustafa Nayyem waarschuwde er echter voor
niet te veel te snel te willen veranderen in deze
tijden van oorlog. Als geboren Afghaan is hij nu
parlementslid voor de partij van President
Porochenko. Voordien was hij een bekend
Facebook-activist op het Maidanplein.
De Belgische delegatie stelt voor dat Oekraïne
zich kandidaat stelt voor Europalia 2021. De
delegatie beklemtoonde meermaals dat de
nodige stappen nu al moeten worden gezet.
Sectievoorzitter Georges Dallemagne nodigt
de collega’s uit Kiev alvast uit voor een
tegenbezoek aan België.

De Belgische delegatie maakt een selfie
voor een van de torens van de SintSofiakathedraal.

