Belgische Groep van de Interparlementaire Unie
Sectie België-Kazachstan

Ontmoeting tussen mevrouw Aigul Kuspan, voorzitster van de commissie Buitenlandse
Zaken van de Majilis van Kazachstan, en mevrouw Els Van Hoof, voorzitster van de
commissie Buitenlandse Betrekkingen van de Kamer en de heer Tim Vandenput, voorzitter
van de bilaterale sectie België-Kazachstan

Mevrouw Kuspan kondigde aan dat zij, als voormalig ambassadrice van haar land in België,
de vriendschapsgroep Kazachstan-België van de Majilis zal voorzitten.
Verder werden de volgende punten besproken:
-

-

de 30ste verjaardag van de onafhankelijkheid van Kazachstan: evolutie naar een
vrijemarkteconomie, parlementaire democratie,…;
de situatie in Afghanistan: volgens mevrouw Kuspan stabiliseert de situatie zich
enigszins en werd in haar land alles voorzien om de VN-structuren onderdak te
bieden;
de geopolitieke situatie van Kazachstan: stabiliserende rol tussen de “reuzen” China
en Rusland, regelmatige actieve dialoog met de andere Centraal-Aziatische landen;
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-

-

-

-

de samenwerking met China: China heeft in meer dan 50 projecten in Kazachstan
geïnvesteerd waaronder in infrastructuur en raffinaderijen. Kazachstan wil een
politieke dialoog en een vruchtbare economische relatie met China zonder met hen
te willen concurreren. Desondanks wil Kazachstan te grote volkstoelopen vermijden
en werkt het land het liefst met contracten die beperkt zijn in de tijd. De (lange)
grenzen met China en Rusland werden ook duidelijk afgebakend.
de situatie van de Oeigoeren van Kazachse origine en de sancties tegen
parlementsleden uit Europa (op aangeven van mevrouw Van Hoof): mevrouw Kuspan
laat weten dat haar land niet bepaald tevreden is over dergelijke escalatie. De
Kazachse Oeigoeren zijn Chinese staatsburgers. Zij begrijpt dat de Chinezen tegen
separatisme zijn. De Oeigoeren hadden hun eigen scholen, moskeeën,… en alles ging
eigenlijk vrij goed. De problemen zijn echter begonnen toen het separatisme de kop
opstak en er terroristische daden werden gepleegd. Daarop zijn de Chinezen de
Oeigoerse bevolking beginnen “verdunnen” door ook Chinezen in hun gebieden te
huisvesten. Op zich is Kazachstan ook tegen separatisme en heeft het zich dan ook
nooit uitgesproken over de Krim, Nagorno-Karabach, de conflicten in Georgië, NoordCyprus,… Kazachstan komt niet actief tussen in China, maar probeert wel oplossingen
te vinden voor haar burgers en hen indien nodig te laten terugkeren. Dit gebeurt
geval per geval en zonder spierballengerol dat totaal geen zin heeft.
de verwachtingen t.o.v. de Europese Unie (op aangeven van de heer Vandenput):
mevrouw Kuspan antwoordt dat haar land een “multivectorieel” beleid voert. Dit wil
zeggen dat het met iedereen in dialoog gaat. Kazachstan wil zich niet alleen op de
“reuzen” focussen maar ook op landen van haar formaat: België, Thaïland,… Zelf is ze
optimistisch gestemd over de toekomst van de EU maar persoonlijk vraagt ze zich wel
af of het project levensvatbaar zou blijven als na het VK nu ook Polen de EU zou
verlaten. Ze weet uit eigen ervaring dat men beter niet te ver gaat in het afnemen
van soevereiniteit: dit heeft destijds ook tot afscheidingen binnen de Sovjetunie
geleid. Ze wijst erop dat Polen een land is dat de afgelopen eeuw al veel heeft
geleden. Wanneer men het te veel het leven lastig maakt, zou het zich volgens haar
wel eens kunnen afscheuren van de EU. Meer algemeen is er een gestructureerde
samenwerking tussen haar land en de “EU-machine” evenals een jaarlijkse
parlementaire dialoog (waarvoor zij overigens nu ook in Brussel is). Los hiervan werkt
Kazachstan o.a. samen met België voor de uitbouw van haar havens (De Nul), met de
farmaceutische sector en zou het land ook verder willen inzetten op samenwerking
rond groene technologie.
politieke hervormingen (op vraag van mevrouw Van Hoof): mevrouw Kuspan laat
weten dat er gewerkt werd aan de afschaffing van de doodstraf, aan een wet tot
toelating van vreedzame manifestaties (een aankondiging volstaat), hervormingen
van de kieswetgeving (verlaging van de kiesdrempel van 7% tot 5%, 30% van de
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mandaten voor vrouwen en jonge mensen van onder de 30 jaar, 5 of 10% van de
mandaten voor personen met een beperking, rechtstreekse
burgemeestersverkiezingen, gegarandeerde vertegenwoordiging van de oppositie in
de commissies,…) en de oprichting van overlegraden met de partijen die niet in het
parlement vertegenwoordigd zijn om hun mening te kennen (sinds de pandemie zijn
er ook online discussies met middenveldorganisaties en NGO’s).
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