Ontmoeting met Oekraïense parlementsleden
30 november 2016

Van links naar rechts: senator Van Den Driessche, mevr. Bielkova, mevr. Friz en de
Oekraïense ambassadeur.

Bezoekers:





Mevr. Iryna Friz, lid van de Verkhovna Rada (parlement van Oekraïne)
Mevr. Olha Bielkova, lid van de Verkhovna Rada
Z.E. Dhr. Mykola Tochytskyi, ambassadeur van Oekraïne in België
Mevr. Lesia Scherba en mevr. Yulia Gorokhovska, medewerkers Oekraïense ambassade.

De Voorzitter van de Belgische IPU-groep, senator Pol Van Den Driessche, ontving twee
Oekraïense parlementsleden die in Brussel waren voor een vergadering van de UkraineNATO Interparliamentary Council.

Mevr. Friz ging in op de toestand in de Krim en in het Donbass-gebied. Zij kwam ook terug
op de beslissing van de IPU om de tweede assemblee van 2017 in Sint-Petersburg te
houden. Senator Van Den Driessche antwoordde dat hij ook niet gelukkig was met die
beslissing en in de Twaalf Plus Groep zijn bezwaren geuit had, maar dat de IPU uiteindelijk
bij stemming beslist heeft om de Russische uitnodiging aan te nemen.
Mevr. Bielkova had het vooral over economische kwesties. Ze wees erop dat Oekraïne het
nu al een jaar zonder Russisch gas doet en op termijn energie-onafhankelijk wil worden. De
Nord Stream 2 pijpleiding zou voor Oekraïne een verlies van 2 miljard USD aan inkomsten
betekenen. Mevr. Bielkova vroeg steun om dat project te stoppen. Er zijn heel wat kansen
voor Westerse bedrijven in Oekraïne. Mevr. Bielkova drong erop aan om de problemen die
investeerders zouden ondervinden te melden en beklemtoonde dat het Oekraïne ernst is
met de bestrijding van corruptie.
Daarnaast pleitte zij voor het behoud van de sancties tegen Rusland en voor het opheffen
van de visumverplichting. Volgens de ambassadeur zal die laatste niet tot een toestroom
van Oekraïense arbeidskrachten of andere inwijkelingen leiden.
Wat de sancties tegen Rusland betreft, antwoordde voorzitter Van Den Driessche dat België
en zijn partij voor het ogenblik geen wijziging van het beleid voorstaan maar dat anderen wel
beginnen te pleiten voor meer toegeeflijkheid tegenover Rusland. Hij is dan ook niet zo
optimistisch dat men Rusland tot andere gedachten zal kunnen brengen ten aanzien van
Oekraïne. Als communicatiespecialist raadt hij Oekraïne wel aan om zijn verhaal te blijven
doen, want de aandacht in de media voor dit probleem is fel verminderd.
In verband met de visakwestie zal België volgens hem bijdraaien. Migratie is hier echter een
gevoelig onderwerp.
Aan het einde van het gesprek vroeg mevr. Bielkova ook nog dat het Belgische parlement
een officiële hoorzitting zou houden met een Oekraïense delegatie, zoals sommige andere
parlementen al gedaan hebben. Dhr. Van Den Driessche beloofde dat verzoek door te
geven aan de voorzitter van de commissie Buitenlandse Betrekkingen van de Kamer.

