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Iraaks Koerdistan - Samenwerking
In de vergaderingen van de Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese
Aangelegenheden, Toerisme en Onroerend Erfgoed van 4 oktober 2016 en 10 oktober
2018 en via schriftelijke vraag nr. 39 van 25 oktober 2017 informeerde ik bij de minister
naar de samenwerking met de Koerdische gebieden in Irak.
Zo waren er verschillende de noodhulpdossiers met steunverlening via het Rode Kruis. In
2016 werd beslist subsidie te verlenen aan een project voor het versterken van het
onderwijscurriculum omtrent mensenrechten, burgerzin en interculturele normen, van de
vierde, vijfde en zesde graad in het openbaar onderwijssysteem. Vanaf 2017 werkte
Voka samen met Koerdische experts aan een Koerdische versie van het PLATOprogramma. PLATO is een peterschapsproject. Naar aanleiding van het bezoek van
minister Ali Sindi had Voka Antwerpen een handelsmissie in het vooruitzicht gesteld, met
ondersteuning van FIT (Flanders Investment & Trade). De minister stelde dat dit project
werd uitgesteld naar 2018 en onzeker was.
De invasie van de Koerdische gebieden in Noord-Irak door het Iraakse leger en Iraanse
milities in de herfst van vorig jaar destabiliseerde het enige volstrekt veilige gebied in
een chaotische regio. De gevolgen waren ernaar: de al decennialang goed functionerende
Koerdische staat werd ontwricht. Ambtenaren worden niet meer betaald, het onderwijs
ligt stil en de lokale economie krijgt klappen.
Hoe evalueert de minister momenteel de situatie in Iraaks Koerdistan? Hoe impacteert
deze de lopende en eventuele toekomstige Vlaamse initiatieven daar?
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De sociaaleconomische situatie in Iraaks-Koerdistan blijft moeilijk. Op 30 september zijn
er parlementsverkiezingen.
De impact van de situatie op de Vlaamse initiatieven blijft voorlopig beperkt. De
noodhulpprojecten zijn reeds uitgevoerd en volledig uitbetaald. Het PLATO programma
zal wel ten uitvoer worden gebracht. Het project dat uitgevoerd wordt door het VNagentschap UNAMI (Human Rights Education in Schools) zit op schema.
Voka plant een ontmoeting met afgevaardigden van Iraaks-Koerdistan op 23 oktober en
een missie naar Iraaks-Koerdistan in 2019.

