Toespraak door Jan Peumans
Vlaams Parlementsvoorzitter
Donderdag 9 juni 2016

Welkomstwoord van Jan Peumans ter gelegenheid van
het bezoek van Irina Bokova, directeur-generaal van de
UNESCO

Dear Ms
Geachte
Geachte
Geachte
Geachte
Geachte

Bokova,
heren ambassadeurs,
heer Minister-President Geert Bourgeois,
leden van de Vlaamse regering,
Collega’s,
aanwezigen,

Het is mij een eer en een genoegen om u hier allen hartelijk welkom te heten in ons
Vlaams Parlement.
I feel greatly honoured to welcome you at this special session of our Flemish Parliament,
It is indeed our pleasure to welcome into our midst Mrs. Irina Bokova, Director-general
of the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization.
Misses Bokova,
dobre doshli v nashiya flamandskiya parlament
Dames en Heren,
Mijn speciale dank gaat ook uit naar collega Rik Daems, voorzitter van onze commissie
Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking, Toerisme
en Onroerend Erfgoed, die de komst van mevrouw Irina Bokova naar ons parlement mee
gestalte heeft gegeven.
Mevrouw Bokova is daarmee de tweede markante vrouw die onze vergadering komt
toespreken, na Europees commissaris Marianne Thyssen in januari.
Op die manier beklemtoont ons parlement de gelijkheid tussen mannen en vrouwen, en
dat is precies één van de domeinen waarop Unesco baanbrekend werk verricht heeft en
nog altijd verricht.

Als ik vanop deze plaats op woensdagen ons Vlaams parlement overschouw, dan moet ik
bekennen dat er nog altijd werk aan de winkel is om hier de volledige gelijkheid tussen
man en vrouw te realiseren.
Nochtans is dat een premisse van onze democratie: bij een bevolking die fifty-fifty uit
mannen en vrouwen bestaat, hoort een gelijkaardige vertegenwoordiging: fifty-fifty.
Er zijn altijd criticasters, zowel aan mannelijke als aan vrouwelijke zijde, die het politiek
incorrect vinden als die ongelijkheid opgerakeld wordt.
EVANGELIE
Toch haal ik ze aan, want ze vormt maar één van de vele gevolgen van het
gelijkheidsprincipe dat zowel onze democratie als de UNESCO als hun evangelie belijden.
Ik heb met opzet deze uitdrukking gebruikt, misschien zelfs wat provocatief. In onze
huidige multiculturele maatschappij is het evangelie niet het enig zaligmakende
referentieboek.
Sinds haar aanstelling tot directeur-generaal in 2009 heeft Mevrouw Bokova erover
gewaakt dat de diversiteit van de wereldbevolking gerespecteerd wordt bij alles wat
UNESCO onderneemt.
Die culturele diversiteit was het onderwerp van de conferentie waarop mevrouw Bokova
vanochtend aanwezig was, hier even verderop bij de Europese instellingen.
Op haar weg hierheen is zij dus heel dicht langs het metrostation van Maalbeek
gepasseerd. Symbolischer kan haast niet. Het litteken dat de aanslag daar achterliet,
wordt vaak geassocieerd met het onbegrip van de ene cultuur voor de andere.
Precies op dat vlak verricht UNESCO baanbrekend werk. Zeker nu Europa in versneld
tempo geconfronteerd wordt met een mix van culturen, krijgen de inspanningen van
UNESCO rond burgerschapsonderwijs een extra dimensie.
VLAANDEREN
Het spreekt voor zich dat UNESCO ook veel te betekenen heeft voor Vlaanderen.
Dat bewijst onder meer de recente ondertekening, op 14 april in Parijs, van een nieuwe
trustfondsovereenkomst tussen Vlaanderen en UNESCO. Dat akkoord trok de lijn door
van financiële steun vanuit Vlaanderen. De 900.000 euro voor de periode 2015-2016
bracht de Vlaamse inbreng voor de laatste 15 jaar op ruim 7,5 miljoen euro.
Daarmee financierde UNESCO vooral projecten rond werelderfgoed, zoals de
wederopbouw van Syrië na de gevechten, en van Nepal na de aardbevingen.
Even goed kwam de samenwerking projecten ten goede in Vlaanderen, zoals dat van
Mens- en Biosfeerreservaat in de vallei van de Bovenschelde of de oprichting van het
Belgisch Comité voor Hydrologie. Na de waterellende van de voorbije dagen kan de
waarde van zo’n orgaan moeilijk overschat worden.
In het licht van die samenwerking beschouwen wij uw komst hier in ons Vlaams
parlement als een voorrecht.
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Met de openheid van geest en het respect voor alle mogelijke culturen, die de UNESCO
zo propageert, zullen wij hier zo dadelijk naar uw toespraak luisteren. Ik ben ervan
overtuigd dat wij allemaal hier er de nodige inspiratie uit zullen putten voor zowel de
discussie als de besluitvorming in dit parlement.
Die nieuwe inzichten zullen ongetwijfeld bijdragen aan de democratische versteviging
van onze samenleving.
Daarom, mevrouw Bokova, verleen ik u nu graag het woord.
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