Belgische Groep van de Interparlementaire Unie
Sectie België-Azerbeidzjan

Ontmoeting tussen de heer Kamal Jafarov, voorzitter van de vriendschapsgroep
Azerbeidzjan-België van de Milli Medjlis van Azerbeidzjan, en de heer Tim Vandenput,
voorzitter van de bilaterale sectie België-Azerbeidzjan

1. Nagorno-Karabach - Vrede
De heer Jafarov drukt zijn tevredenheid uit over het feit dat de oorlog voorbij is sinds het trilateraal
akkoord van 10 november 2020. Hij betreurt dat het zo tot een oorlog is moeten komen. Zijn land
had gehoopt op meer vooruitgang toen eerste minister Pasjinian in 2018 aan de macht kwam in
Armenië, maar dit bleek niet het geval te zijn. Na de 44-daagse oorlog werd de territoriale integriteit
van Azerbeidzjan hersteld al zijn er nog wel een aantal gebieden waar Russische troepen nog steeds
de vrede handhaven.
Hij is ervan overtuigd dat vrede mogelijk is. Er zijn momenteel 25.000 Armeniërs teruggekeerd naar
Nagorno-Karabach en er leven ook 25.000 Armeniërs in Azerbeidzjan zonder dat dit voor enig
probleem zorgt. De heer Jafarov wijst erop dat zijn land zeer tolerant is op het vlak van
godsdienstvrijheid: joden, christenen, moslims, leden van de Armeens-katholieke kerk,… leven
vredevol samen.
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2. Samenwerking
De heer Jafarov zou de banden met het Belgische Parlement willen aansnoeren en wil niet meer
stilstaan bij de resoluties die werden aangenomen door het Vlaams Parlement en door de Kamer van
volksvertegenwoordigers.
De heer Vandenput laat weten dat hij graag de samenwerking tot een aantal domeinen zou beperken
om zo tot concrete resultaten te komen. Hij stelt voor om samen te werken rond landbouw,
onderwijs (universiteiten) en innovatie en stelt voor om hierrond een gezamenlijk document op te
stellen. Dit betekent uiteraard niet dat de leden van de respectieve secties/vriendschapsgroepen
geen andere thema’s kunnen aanbrengen.
De heer Jafarov zegt zich hierin te kunnen vinden. Hij wacht het document af maar zal ondertussen al
de nodige contacten leggen met de Armeense minister van Landbouw en de universiteiten.

3. Geopolitieke situatie van Azerbeidzjan
De heer Jafarov beklemtoont nogmaals dat Azerbeidzjan een seculiere staat is. Religie wordt als een
privéaangelegenheid beschouwd en komt niet aan bod in het onderwijs. Zijn land organiseert al
verschillende jaren internationale fora rond interculturele dialoog (“Baku process”).
Mede hierdoor heeft Azerbeidzjan goede relaties met Israël en Turkije. Iran -dat religie politiseertkan dit maar matig appreciëren en mobiliseert troepen aan de grens met Azerbeidzjan. De heer
Jafarov is er echter gerust in dat Iran dit nooit op de spits zal drijven want de helft van de Iraanse
bevolking is van Armeense afkomst…
Zijn land werkt met verscheidene van zijn buren goed samen in het kader van de verdere
ontwikkeling van de infrastructuur voor het transport van aardgas. Het vaart hierbij zijn eigen koers
en voelt zich niet verplicht om partij te kiezen in conflicten tussen sommige van deze landen.
Hij wenst ook een lans te breken voor de zogenaamde Zangezur-corridor. Deze corridor zou Iran,
Rusland, Armenië, Georgië, Turkije en Azerbeidzjan met elkaar verbinden via spoorwegen en
autostrades en het transport van gas naar Europa gevoelig versnellen. De heer Jafarov is van mening
dat Azerbeidzjan en Armenië ter zake actief zouden moeten samenwerken en dat dit een belangrijke
vertrouwenwekkende maatregel zou kunnen zijn.
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