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Ontmoeting met de Mexicaanse kandidate
voor het voorzitterschap van de IPU, mevr. Gabriela Cuevas Barron

Leden van het Bureau van de Belgische IPU-groep en van de sectie België-Mexico hadden een
ontmoeting met mevr. Gabriela Cuevas Baron, voorzitster van de commissie Buitenlandse Zaken van
de Mexicaanse Senaat. Mevr. Cuevas werd begeleid door de ambassadeur van Mexico te Brussel,
Z.E. dhr. Eloy Cantu Segovia.
Mevr. Cuevas is een van de kandidaten om voorzitster te worden van de IPU. Het doel van haar
bezoek was dan ook vooral te spreken over haar kandidatuur, die actief gesteund wordt door de
twee kamers van het Mexicaanse parlement en door de Mexicaanse regering.
De verkiezing van de nieuwe IPU-voorzitter heeft plaats op 18 oktober a.s. tijdens de volgende
Assemblee van de IPU in Sint-Petersburg. Er is op het ogenblik nog een andere kandidate,
mevr. Ivonne Passada (Uruguay).

Tijdens haar bezoek sprak mevr. Cuevas met de volgende leden van het Bureau van de Belgische IPUgroep:
- senator Pol Van Den Driessche, voorzitter van de Belgische IPU-groep, die ook de Belgische
delegatie naar Sint-Petersburg zal leiden
- senator Brigitte Grouwels
- volksvertegenwoordiger Roel Deseyn, tevens voorzitter van de bilaterale sectie BelgiëMexico
- volksvertegenwoordiger Stéphane Crusnière.
Mevr. Cuevas lichtte haar kandidatuur uitvoerig toe. Zij heeft veel waardering voor wat de IPU nu al
doet, onder andere als parlementaire partner van de Verenigde Naties, maar meent dat het
potentieel van de organisatie nog niet volledig benut wordt. De IPU moet
relevanter worden voor de parlementsleden en tegenover de buitenwereld,
in het bijzonder de Verenigde Naties. Het werk moet concreter worden en
meer bruikbare resultaten opleveren.
Volgens mevr. Cuevas kan dat bijvoorbeeld door in te zetten op capacity
building die de parlementsleden beter leert omgaan met de huidige
technologische ontwikkelingen. Die zijn de manier van aan politiek doen,
campagne voeren en contact leggen met de burgers volledig aan het
veranderen en plaatsen de samenleving voor grote nieuwe uitdagingen
(denk maar aan cybersecurity). Het werk tijdens de IPU-assemblees moet meer toegespitst worden
op debatten die concrete ideeën opleveren waar de parlementsleden mee aan de slag kunnen, in
plaats van op algemene resoluties, en de IPU moet nog meer investeren in regionale en nationale
workshops om die ideeën verder uit te werken.
Kleine stappen kunnen voldoende zijn om tot betere resultaten te komen. De jaarlijkse hoorzitting
van de IPU in de UNO zou bijvoorbeeld georganiseerd moeten worden op een moment dat er veel
activiteit is in de UNO en niet op een kalm moment, zoals nu het geval is, zodat meer interessante
contacten en meer uitwisseling mogelijk zijn. Om het verschil te maken zouden de commissies van de
IPU meer moeten werken in functie van mogelijke input in de grote VN-debatten, bijvoorbeeld op dit
moment over migratie.
Volgens dhr. Van Den Driessche doet de IPU geweldig werk. Alleen ontbreekt het aan follow-up op
nationaal niveau en aan uitwisseling van informatie daarover, zodat we kunnen leren van elkaars
best practices. Wat kan men daaraan doen?
Mevr. Cuevas meent dat er te weinig rechtstreeks contact is tussen de parlementsleden die actief zijn
in de IPU. Zo bevat het ledenrepertorium van de IPU enkel informatie over de delegatieleiders en het
secretariaat van elke delegatie. Dat maakt het zeer omslachtig om contact te zoeken met elkaar. Dat
de follow-up van de aangenomen resoluties te wensen overlaat heeft volgens haar ook te maken met
de inhoud zelf, die dikwijls te weinig concreet is, en met het feit dat delegaties resoluties goedkeuren
uit politieke correctheid, zonder dat ze er echt achter staan. Mevr. Cuevas geeft als voorbeeld de
resolutie over de financiële inclusie van vrouwen die in Dhaka aangenomen werd en waarvoor zij een
van de rapporteurs was.
Dhr. Crusnière suggereert dat men de elektronische verbondenheid tussen de parlementsleden die in
de IPU actief zijn, zou kunnen verbeteren door de reeds bestaande app van de Assemblee uit te
bouwen tot een permanente app, die ook als discussieforum zou kunnen dienen.
Dhr. Van Den Driessche herinnerde ook aan de bezwaren die in de Twaalf Plus Groep, ook door
België, gemaakt werden tegen het feit dat de volgende IPU-Assemblee in Sint-Petersburg zal
plaatshebben. Mevr. Cuevas erkent dat de IPU misschien zorgvuldiger moet worden in het kiezen van

de plaatsen waar de organisatie vergadert. In Dhaka waren er logistieke en veiligheidsproblemen, in
andere landen zijn er al moeilijkheden geweest in verband met de deelname van sommige
delegaties/parlementsleden.
Naast de kandidatuur van mevr. Cuevas kwamen tijdens het gesprek met de Belgische
parlementsleden ook de internationale politieke toestand en het buitenlandse en handelsbeleid van
Mexico aan bod, meer bepaald ten aanzien van de Verenigde Staten en de Europese Unie. Mexico
gelooft sterk in een multilaterale aanpak op basis van dialoog en in het belang van de bescherming
van de mensenrechten.

