Sectie België-Nicaragua

17 mei 2018

Ontmoeting met dhr. Sidhartha MARIN,
Minister Assessor voor Politieke en Internationale Betrekkingen
van de Republiek Nicaragua

Bezoekers:
-

dhr. Sidhartha MARIN, Minister Assessor voor Politieke en Internationale Betrekkingen
van de Republiek Nicaragua
dhr. Mauricio Lautaro Sandino Montes, ambassadeur van de Republiek Nicaragua

Aanwezigen:
-

mevr. Karin Temmerman, voorzitster van de bilaterale sectie België-Nicaragua,
volksvertegenwoordigster
mevr. Hatice Vicil, secretaris van de bilaterale sectie België-Nicaragua

Het doel van de ontmoeting is in de eerste plaats na te gaan hoe de samenwerking tussen
onze twee parlementen en onze twee landen kan worden versterkt. Met dit doel in het
oog zou minister Sidhartha Marin een Belgische delegatie willen uitnodigen om het land te
bezoeken. Op deze manier zouden Belgische parlementsleden de situatie in Nicaragua zelf
kunnen beoordelen.
Na het doorvoeren van een hervorming van het sociale zekerheidsstelsel om de kosten van
de gezondheidszorg te kunnen dekken, waardoor werkgevers en werknemers meer
moeten bijdragen en gepensioneerden minder pensioen krijgen (min 5 %), braken op 18
april 2018 zware protesten uit.
Na weken betogingen, voornamelijk getrokken door de studenten, in heel het land waarbij
veel doden vielen, blijven de protesten aanhouden. President Ortega heeft zich bereid
verklaard tot een nationale dialoog zonder enige voorwaarden van zijn kant.
Het opstarten van deze nationale dialoog op woensdag 16 mei, is een zeer positief signaal
voor het land. Deze dialoog, waaraan alle politieke krachten zullen deelnemen, wordt
aangemoedigd door de katholieke kerk, die als bemiddelaar zal optreden. Het besluit van
de regering om de Inter-Amerikaanse Commissie voor Mensenrechten in het land uit te
nodigen, is eveneens een sterk signaal dat de autoriteiten dit proces serieus nemen en
volledig transparant willen maken.
De EU heeft onlangs in een bericht, aldus de ambassadeur, haar steun bevestigd voor een
inclusieve dialoog over justitie en democratie, die de enige uitweg is uit de huidige crisis.
Ook voor de voorzitster van de IPU-sectie België-Nicaragua is de politieke dialoog het enige
middel om de crisis in het land te bezweren. Mevr. Temmerman ropet alle betrokken
partijen dan ook op om de nodige terughoudendheid aan de dag te leggen om deze
dialoog te laten plaatsvinden in een klimaat van rust en vrede, waarin de vrijheid van
meningsuiting, het recht op protest en de democratische waarden worden gerespecteerd.
Aan de leden van de IPU-sectie België-Nicaragua zal gevraagd worden om de politieke
dialoog in Nicaragua te ondersteunen via een bericht zoals de EU deed.
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