Jong CD&V brengt de gespannen politieke situatie in Burundi onder de aandacht
Van 4 tot 6 december ging de YEPP-Council door in Kiev, met als thema “Reforming
Ukraine”. Twee jaar na de start van de pro-Europese revolutie op het Maidanplein in Kiev,
wouden onze Oekraïense collega’s binnen YEPP ons meer duiding geven over de politieke
evolutie sinds 2013 in Oekraïne.
Na onze aankomst werden alle delegatieleden uitgenodigd voor de filmvoorstelling ‘Winter
on Fire’. Deze zeer emotionele documentaire gaat over de “Euromaidan-revolutie” en
zorgde bij ons allen voor een krop in de keel.
Vrijdag stonden de eerste discussies over de resoluties en- debatten met de Oekraïense
politici op de agenda in het Oekraïens Parlement.
JONGCD&V heeft haar resolutie over de situatie in Burundi toegelicht. De amendementen
van het CDJA (Nederland) en MSI (Slovenië) werden opgenomen in onze resolutie, die
zaterdag tijdens de Council meeting unaniem werd goedgekeurd.
Zaterdagochtend was er een herdenkingsmoment op het Maidan plein, waarbij de
verschillende buitenlandse delegaties bloemen hebben neergelegd bij het monument voor
de “helden van Maidan”.
Daarna was het tijd voor de officiële YEPP-council, waarbij over de verschillende resoluties
werd gestemd. Zo werd er onder andere een “emergency resolutie” aangenomen over
terrorisme/migratie naar aanleiding van de aanslagen in Parijs. Hierbij heeft JONGCD&V
steeds gepleit om een duidelijk onderscheid te maken tussen migratie en terrorisme.
De dag werd afgesloten met een afscheidsdiner, waarna er nog tijd was om te netwerken
met de andere delegatieleden.
Deze YEPP-Council zal ons bij blijven als een emotioneel weekend, waarbij we werden
geconfronteerd met de impact van oorlog en armoede, maar ook het besef dat het echte
werk nog moet beginnen in Oekraïne. Het is een land in transitie, waarbij enerzijds de
institutionele en sociaaleconomische hervormingen heel noodzakelijk zijn, maar een land dat
anderzijds ook nog steeds in oorlog is met pro-Russische rebellen in het oosten van
Oekraïne.
Het was echter boeiend om kennis te maken met heel wat jonge gemotiveerde Oekraïense
politici, die we vanuit YEPP en JONGCD&V moeten blijven ondersteunen in hun ambitie naar
meer Europese samenwerking.
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