21 tot 23 september 2017

Bezoek aan Minsk

Ondanks de korte duur van het bezoek vonden boeiende ontmoetingen plaats met de ondervoorzitter
van het parlement, de leden van de IPU-sectie met België en de vice-minister van Buitenlandse zaken
en was er een persontmoeting. De gesprekspartners wezen de kritiek op de gebrekkige
democratisering en naleving van de mensenrechten in hun land van de hand. Ze stelden de
economische ontwikkeling en de realisering van de verzorgingsstaat voorop.

Op uitnodiging van het parlement van Belarus bezochten kamerlid Yoleen Van Camp (N-VA),
voorzitter van de IPU-sectie Belarus, en
senator Pol Van Den Driessche (N-VA),
voorzitter van de Belgische IPU-groep, van
21 tot 23 september 2017 de hoofdstad
van Belarus. Kamerlid Philippe Blanchart
(PS) was afwezig wegens ziekte. De sectie
telt slechts 3 leden.
Ondanks de korte duur van het bezoek
(praktisch een volle dag) vonden boeiende
ontmoetingen plaats met de
ondervoorzitter van het parlement, de
Kamerlid Yoleen Van Camp staat de pers te woord bij
het begin van het bezoek
leden van de IPU-sectie met België en de
https://www.tvr.by/eng/news/politika/novye_perspek
vice-minister van Buitenlandse zaken (een
tivy_dialoga_mezhdu_minskom_i_bryusselem/
gewezen topdiplomaat in de VS en dus
bijzonder goed op de hoogte van de
Westerse kritiek en visie), werd een kinderziekenhuis bezocht en was er een persontmoeting.

De gesprekspartners wezen de westerse kritiek op de
gebrekkige democratisering en naleving van de
mensenrechten in hun land van de hand. Ze stelden de
economische ontwikkeling, de realisering van de
verzorgingsstaat en de geleidelijke evolutie naar meer
democratie voorop.
Na de instorting van de Sovjetunie moest Belarus zijn
assemblage- en oorlogsindustrie heroriënteren, schetste
Van links naar rechts op de foto: een
protocolambtenaar, een parlementslid, de
de ondervoorzitter van het parlement, de h. Boleslav
ondervoorzitter van het parlement Boleslav
Pirshtuk. Het gebrek aan grondstoffen en energie
Pirshtuk, de IPU-sectievoorzitter Ekaterina
maakte het land echter afhankelijk van Rusland. Waar
Makarina en een protocolambtenaar
de handel met Rusland in 1970 nog 70% in beslag nam,
is Belarus er toch in geslaagd dit vandaag terug te
brengen tot 40%. De doelstelling is om te zakken naar 30%.
De instorting van de oliemarkt in 2014 leidde tot de devaluatie van de Russische roebel. Alle
contracten met Rusland zijn in USD zodat het gemiddelde maandinkomen van 700 USD in 2014 zakte
naar 360 USD in 2016. Hoewel Belarus een eigen kerncentrale plant, speelt in het achterhoofd het
feit dat 70% van alle slachtoffers van de kernramp in Tsjernobyl inwoners zijn van Belarus. Belarus is
de Europese Unie en in het bijzonder België trouwens heel dankbaar voor de opvang van de zieke
kinderen.
Volgens de Grondwet van Belarus is het land een sociaal-georiënteerde staat. Dit uit zich in gratis
gezondheidszorg en onderwijs en uitgebreide woonsubsidies. De dalende nataliteit wordt
tegengewerkt met een geboorteprogramma dat zijn vruchten begint af te werpen.
De Belgische delegatie had zeer kritische vragen en opmerkingen over het gebrek aan respect voor
de democratische rechten en de te grote oriëntatie op Rusland. De delegatie wilde weten welke
tijdspad Belarus heeft uitgetekend voor de democratische hervormingen.
De democratisering naar westerse normen staat niet ver, zo reageerde vice-minister van
Buitenlandse zaken Oleg Kravchenko: de partijen zijn weinig ontwikkeld en het parlement telt slechts
2 echte oppositieleden. De E.U.-eisen over de kieswetgeving zijn te zwaar en de registratie van alle
politieke bewegingen zou te ver gaan. Belarus wil geen precies tijdspad voor hervormingen naar
voren schuiven, omdat het kiest voor de geleidelijke aanpak, vooral omdat er onvoldoende draagvlak
in het land is om zich aan de E.U.-standaarden aan te passen.
Internationaal houdt Belarus vast aan zijn go between-rol tussen Rusland en het Westen. Zo heeft
het land bemiddeld in het conflict tussen Rusland en Oekraïne, heeft het een NAVO-trein naar
Afghanistan over zijn grondgebied laten rijden en een
tussenstop toegestaan voor NAVO-vluchten naar dat land.

Vice-minister van Buitenlandse zaken en
voormalig topdiplomaat Oleg Kravchenko

Na de instorting van de Sovjetunie voelde Belarus zich
nochtans minder door het Westen geholpen dan andere
landen. Bovendien volgden daarna 20 jaar lang
economische sancties uit het Westen (gedeeltelijk
afgebouwd sinds februari 2016). De Europese Unie en
haar waarden zouden daarentegen, nog steeds volgens de
vice-minister, wel gebaat zijn met zeer concrete
projecten, bij voorbeeld aan grensovergangen met de
Europese Unie.

De laatste bilaterale ontmoeting dateerde van 5 maart 2007, al gold er nadien toch nog een
samenwerkingsakkoord tussen de beide parlementen. In juli 2017 werd de langzame dooi versneld
door de organisatie van de Parlementaire Assemblee van de OVSE in Minsk. De Belgische delegatie
nodigt de collega’s van Belarus alvast uit voor een tegenbezoek aan België voor ons land in
verkiezingsmodus terechtkomt.

Van links naar rechts op de foto: Dmitri Vasilevitsj (parlementslid), Loedmila
Makarina (voorzitster van de IPU-sectie), Boleslav Pirshtuk (ondervoorzitter van
het parlement), Yoleen Van Camp (kamerlid), Pol Van Den Driessche (senator)

Belarus:
-

207.600 km
9.640.000 inwoners
Presidentieel regime (Loekasjenko)
BNP 2016: - 2,6%
Inflatie 2016: 11,9%

Enkele leden van de IPU-sectie in Minsk

