Sectie België-Oekraïne

27 november – 1 december 2017

Bezoek van een delegatie van de Verkhovna Rada (Oekraïens parlement)
op uitnodiging van de sectie België-Oekraïne
Drie Oekraïense parlementsleden werden van 27 november tot 1 december 2017
geconfronteerd met onze uitgebreide federale staatsstructuur en met de ‘fatigue’ tegenover
Oekraïne bij de Europese leiders. Met vuur wezen ze erop dat er geen conflict is met de
Russische taal en cultuur, maar wel een hybride oorlog van Rusland tegen het pro-westerse
Oekraïne.
Maandag 27 november 2017:
- Kamerlid Georges Dallemagne ontvangt de Oekraïense delegatie op de luchthaven
- Uitleg over de federale staatsstructuur (Kamer)
- Ontmoeting met leden van de Parlementaire Assemblee van de NAVO (aanwezige Belgische
leden: volksvertegenwoordigers Georges Dallemagne en Damien Thiéry, senator Brigitte
Grouwels)
- Rondleiding in het Federaal Parlement
Dinsdag 28 november 2017:
- Ontvangst door voorzitster Julie de Groote en parlementslid André du Bus van de Raad van
de Franse Gemeenschapscommissie bij het Brussels Parlement
- Ontvangst door voorzitter Jan Peumans in het Vlaams Parlement
- IPU-lunchontmoeting (Kamerleden Georges Dallemagne en David Clarinval en senator
Andries Gryffroy)
- Gesprek met voorzitter Dirk Van der Maelen van de Kamercommissie Buitenlandse
Betrekkingen
- Uitleg over de parlementaire procedure (Senaat)
- Opening Holodomor-tentoonstelling
- Ontmoeting met Europese Parlementsleden Petras Austrevicius en Jaromir Stetina
Woensdag 29 november 2017:
- Gesprek bij Amazone over de gender-problematiek
- Ontvangst door voorzitter André Antoine in het “Parlement de Wallonie”
- IPU-diner (Kamerleden Georges Dallemagne en Eric Massin, senator Simone Susskind)
Donderdag 30 november 2017:
- Ontvangst in de Haven van Zeebrugge (senator Pol Van Den Driessche)
- Ontvangst op het Brugse stadhuis en bezoek aan Brugge (senator Pol Van Den Driessche)

Olena Sotnyk, co-voorzitter IPU Oekraïne-België (vooraan rechts op de foto), en naast haar Viiktoria Ptashnyk, lid IPU
Oekraïne-België, tijdens de ontmoeting met de Parlementaire Assemblee van de NAVO in het Federaal Parlement.

De parlementsleden Olena SOTNYK, Mustafa NAYEM en Viktoriia PTASHNYK van de Oekraïense
Verkhovna Rada brachten van 27 november tot 1 december 2017 een bezoek aan België.
Ze werden geconfronteerd met onze uitgebreide federale staatsstructuur door leden van het
federale parlement en van de deelstaatparlementen. In Kamer, Senaat, Vlaams Parlement, Parlement
de Wallonie en Brussels Parlement werden ze daartoe te woord gestaan door federalisten,
confederalisten en separatisten. De federale staatsstructuur en het gebrek aan hiërarchie tussen de
federale staat en de deelstaten zijn onder meer van belang voor de ondertekening van internationale
verdragen.
Als voorzitter van de Kamercommissie Buitenlandse Betrekkingen analyseerde Dirk Van der Maelen
de ‘fatigue’ over Oekraïne die heerst bij de Europese leiders en de voorrang die zij blijken te geven
aan de strijd tegen Islamitische Staat.
In het debat met leden van de NAVO-assemblee wezen de Oekraïense gasten erop dat er in hun land
geen conflict met de Russische taal en cultuur, maar wel een hybride oorlog met Rusland gaande is.
De conventionele oorlog wordt hierbij aangevuld met ‘cyber war’, subversie en desinformatie.
Volgens de Oekraïense gasten is hun land prowesters. Dit bleek uit de gesprekken met de Belgische
IPU-sectie voor Oekraïne en met enkele leden van de informele werkgroep Oekraïne in het Europees
Parlement. De Oekraïense parlementsleden wezen onder meer op de verschuiving bij de bevolking
van 35 naar 65% pro NAVO-lidmaatschap en 90% in het parlement pro EU-lidmaatschap.
Waals parlementsvoorzitter André Antoine raadde de Oekraïense gasten aan ORES te contacteren.
De grootste Waalse gasdistributeur maakt gebruik van top software, terwijl Oekraïne beschikt over
de 3de grootste gasreserve in Europa. In de Zeebrugse haven werd gesuggereerd in contact te treden
met Fluxys. De gasfaciliteiten in Zeebrugge vormen een alternatief voor Russisch gas.

In het Parlement de Wallonie, met van links naar rechts op de foto : parlementsvoorzitter André Antoine ; Viiktoria
Ptashnyk, IPU Oekraïne-België ; Olena Sotnyk, covoorzitter IPU Oekraïne-België; Hataliia Holiian, tweede
ambassadesecretaris ; tolk Victor Shevchenko.

De Oekraïense parlementsleden spraken met de voorzitters van het Vlaams Parlement, het Waals
Parlement, het Franstalige deel van het Brussels Parlement, de voorzitter van de Kamercommissie
Buitenlandse Betrekkingen en leden van het Europees Parlement. Ze gingen in debat met leden van
de Parlementaire Assemblee van de NAVO en van de Belgische IPU-sectie Oekraïne. Ze kregen
technische toelichting van de Juridische dienst van de Kamer en de dienst Wetgeving van de Senaat.

In het Vlaams Parlement met van links naar rechts op de foto: ambassadeur Mykola Tochytsky; Vlaams
Parlementsvoorzitter Jan Peumans ; covoorzitter van de vriendschapsgroep Oekraïne-België Olena Sotnyk;
parlementslid Viiktoria Ptashnyk ; covoorzitter van de vriendschapsgroep Oekraïne-België Mustafa Nayem

De parlementsleden André Antoine (cdH/ voorzitter Parlement de Wallonie), David Clarinval (MR),
Georges Dallemagne (cdH), Julie de Groote (cdH / voorzitter Franstalig Brussels Parlement), Wouter
De Vriendt (Groen), André du Bus (cdH), Brigitte Grouwels (CD&V), Andries Gryffroy (N-VA), Eric
Massin (PS), Jan Peumans (N-VA / voorzitter Vlaams parlement), Simone Susskind (PS), Damien
Thiéry (MR), Pol Van Den Driessche (N-VA / voorzitter Belgische IPU-groep) en Dirk Van der Maelen
(sp.a. / voorzitter Kamercommissie Buitenlandse Betrekkingen) namen actief deel aan deze
‘Oekraïense week’.

Tijdens het afsluitende diner met van links naar rechts op de foto :
Georges Dallemagne, voorzitter IPU België-Oekraïne
Olena Sotnyk, covoorzitter IPU Oekraïne-België
Senator Simone Susskind
Kamerlid Eric Massin
Tolk Victor Shevchenko
Viiktoria Ptashnyk, lid IPU Oekraïne-België
Hataliia Holiian, tweede ambassadesecretaris
Patrick Peremans, secretaris IPU België-Oekraïne

