Sectie België – Roemenië
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Ontmoeting met H.E. Mevrouw Andreea Pastarnac, Ambassadrice van Roemenië in België

Waren aanwezig aan Roemeense zijde:
•

H.E. Mevrouw Andreea Pastarnac, Ambassadrice van Roemenië in België

Waren aanwezig aan Belgische zijde:
•
•
•

Mevrouw Freya Perdaens: voorzitter van de bilaterale sectie België-Roemenië van de Belgische Groep
van de IPU
De heer Kristof Cooreman: medewerker van mevr. Perdaens
De heer Tom De Geeter: secretaris van de bilaterale sectie België-Roemenië

Mevrouw Pastarnac wees erop dat Roemenië goede contacten onderhoudt met België. Roemenië wenst deze
band nog te versterken door ook de dialoog aan te gaan met de regio’s. Mevrouw Pastarnac heeft daartoe reeds
alle regionale parlementen in België bezocht.
Roemenië wenst de samenwerking met België op de volgende vlakken te bevorderen:
- Research: daartoe zijn reeds een aantal bilaterale akkoorden afgesloten met Vlaanderen en Wallonië. Hiervoor
worden reeds Europese fondsen aangewend.
- Landbouw: hierover bestaat reeds een bilateraal akkoord met de federale overheid. De Roemeense overheid
wenst daarbij de focus te leggen op groene landbouw en de rol van de vrouw in de landbouw. Landbouw is een
belangrijke ontwikkelingsvector in Roemenië

- Gezondheid: hierbij ligt het accent op meer samenwerking rond oncologie. In Roemenië krijgt amper 20% van
de kankerpatiënten een degelijke behandeling. De Roemeense overheid heeft daarbij bijzondere interesse in de
vele preventieve kankeronderzoeksprogramma’s die in België bestaan.
- Het project Adoptiedorpen Roemenië: het doel van dit project bestaat erin om via samenwerking te komen tot
een betere toekomst voor de betrokken dorpsbewoners. Mevrouw Pastarnac en mevrouw Perdaens drukten de
wenst uit om het project dat erg populair was in de jaren tachtig en negentig van vorige eeuw terug onder de
aandacht te brengen.
Verder kaartte mevrouw Pastarnac nog de problematiek van de Roemeense diaspora aan: 4,6 miljoen
Roemenen leven in het buitenland, waaronder 120.000 in België. Hele Roemeense dorpen verhuizen naar het
buitenland (vooral uit Moldavië). Vele Roemenen die naar het buitenland trekken keren niet meer terug naar
Roemenië. Dit zorgt voor een grote braindrain en heeft een zware impact op de Roemeense economie.
Tot slot kwamen ook nog de scheiding tussen de Kerk en Staat (met de terugkeer van de orthodoxe kerk) en het
LGBTQ-beleid in Roemenië ter sprake.
Met het oog op een mogelijk bezoek naar Roemenië in 2022 zal er in oktober 2021 een Zoom-ontmoeting
plaatsvinden tussen de leden van de IPU-sectie België-Roemenië en haar tegenhanger in het Roemeens
parlement.

