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VERSLAG IPU 5th World Conference Speakers of 

Parliament (5WCSP) 

DATUM Dinsdag 7 en woensdag 8 september 2021 

PLAATS  Vienna, Ooostenrijk 

DNA DELEGATIE M. Bee (delegatieleider) 

A. Gajadien ( vaste vertegenwoordiger IPU) 

T. Lӧsche (delegatielid) 

AMBTELIJKE 

ASSISTENTIE  

Steven Ishwardat - deskundige afdeling Internationale Betrekkingen 

Marisa Pinas – assistent van de delegatieleider 

PROGRAMMA Fifth World Conference of Speakers of Parliament and related meetings 

Vienna, 7-8 September 2021 

Tuesday, 7 September 

09:30 – 10:30 Inaugural session of the Fifth World Conference of Speakers of 

Parliament 

10:30 – 12:30 Start of the General Debate Parliamentary leadership for more 

effective multilateralism that delivers peace and sustainable development for the 

people and the planet 

11:00 – 12:30 Panel 1 Towards a new global compact for gender equality 

12:30 - 13:00 Group photo 

13:00 – 14:30 Luncheon 

14:30 – 18:00 Continuation of the General Debate 

14:30 – 16:00 Panel 2 Mitigating the impact of the COVID-19 pandemic  

on democracy 

16:30 – 18:00 Panel 3 The post-pandemic recovery: Transforming the economy 

to combat climate change and promote sustainable development 

18:30 Official reception offered by the Host Parliament 
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Wednesday, 8 September 

09:30 – 13:00 Continuation of the General Debate 

09:30 – 11:00 Panel 4 Parliaments’ openness, transparency and accessibility 

versus security: How to strike a balance?  

(joint event organized by the IPU and UNODC) 

11:30 – 13:00 Panel 5 Parliaments and global governance: The unfinished 

agenda 

13:00 – 14:30 Luncheon Side event organized by the IPU, IAEA and CTBTO 

14:30 – 16:30 Conclusion of the General Debate 

Adoption of the outcome document 

Closing session 

KORTE INHOUD De voorbereidingscommissie heeft besloten dat het algemene debat zal 

plaatsvinden in een interactief formaat, in navolging van de Doha-stijl van 

moties over zeer actuele kwesties. Alle voorzitters van het Parlement zullen ook 

worden uitgenodigd om hun formele verklaringen schriftelijk in te dienen of als 

vooraf opgenomen video's. Deze zullen tijdens en na de conferentie worden 

verspreid, en zal deel uitmaken van de officiële verslagen van het evenement. 

 

Het behoeft geen betoog dat de conferentie een onschatbare gelegenheid zal 

bieden voor directe interactie en uitwisseling - dit komt des te meer op het juiste 

moment omdat het na meer dan een jaar komt wanneer door de pandemie hebben 

we elkaar niet kunnen ontmoeten.  

 

De conferentie wordt afgesloten met een Verklaring over parlementair 

leiderschap voor een effectiever multilateralisme dat resultaten oplevert 

vrede en duurzame ontwikkeling voor mens en planeet.  

 

De conferentie wordt met u gedeeld zodra deze beschikbaar komt en op het 

evenement wordt geplaatst webpagina op https://www.ipu.org/event/fifth-

world-conference-speakers-parliament september-2021 

 

https://www.ipu.org/event/fifth-world-conference-speakers-parliament%20september-2021
https://www.ipu.org/event/fifth-world-conference-speakers-parliament%20september-2021
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De IPU wilt nauw samenwerken aan een impactvolle Wereldconferentie van 

parlementsvoorzitters, die zal helpen bruggen te bouwen en ons in staat zal 

stellen om oplossingen te vinden voor de ontmoedigende uitdagingen van onze 

tijd. 

MOTIES Het algemene debat van de Vijfde Wereldconferentie van parlementsvoorzitters 

zal in een interactief formaat worden gehouden, naar het model van de Doha-

debatten. 

Omdat deze moties parallel lopen met de vijf paneldiscussies, wordt elke motie 

thematisch gekoppeld aan een van de panelonderwerpen, waardoor een specifiek 

aspect van het betreffende onderwerp wordt uitgewerkt. De moties worden 

ingeleid door twee parlementsvoorzitters die het in het algemeen eens zijn met 

de motie en twee parlementsvoorzitters die op een of andere manier afwijken 

van de motie (elk 2 minuten). Het woord wordt dan geopend voor andere 

parlementsvoorzitters, die elk 3 minuten de tijd hebben om hun mening te geven 

over de motie die wordt besproken. 

Eerste motie: Het bereiken van duurzame ontwikkeling vereist meer aandacht 

voor menselijk welzijn en milieubehoud dan voor economische groei (7 

september 10:30-12:30) 

Duurzame en inclusieve economische groei is een voorwaarde voor duurzame 

ontwikkeling, die kan bijdragen aan een beter levensonderhoud voor mensen in 

de wereld. In de afgelopen jaren zijn er echter steeds meer waarnemingen 

geweest dat de negatieve milieu- en welzijnseffecten van economische groei de 

positieve effecten tijdelijk opheffen. Als gevolg hiervan is er een sterke oproep 

aan landen en samenlevingen om de visie op ontwikkeling te verbreden door 

aandacht te besteden aan economische groei, ecologische duurzaamheid en 

menselijk welzijn. Hoe moeten landen prioriteit geven aan het bereiken van 

duurzame ontwikkeling? 
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Tweede motie: de wereldwijde reactie op de COVID-19-pandemie stelt het 

vermogen van het multilateralisme om iets voor de mensen te doen op de proef 

(7 september, 14:30-16:00 uur) 

Terwijl de wereldwijde gemeenschap van regeringen en internationale 

organisaties bij elkaar komen met sterke uitingen van solidariteit en wat concrete 

initiatieven om de dubbele gezondheids- en economische noodsituatie rond 

COVID-19 aan te pakken, vinden veel mensen dat dit ook tekort schiet. Volgens 

sommige verhalen: de WHO deed niet al het mogelijke om de pandemie een halt 

toe te roepen; multilaterale handelsovereenkomsten zoals de TRIPS 

(handelsgerelateerde intellectuele eigendomsrechten) werden niet volledig 

toegepast; internationale faciliteiten om vaccintechnologie en vaccindosis, zoals 

COVAX,  te delen met landen blijken ernstig onderbemand; internationale 

financiële instellingen zoals het IMF hebben slechts gedeeltelijk steun verleend 

aan: economieën in crisis; en het schuldverlichtingsinitiatief van de G20 ging 

niet ver genoeg. Zijn deze gevallen van falen van het multilaterale systeem of 

een kwestie van optica? Is de multilateraal systeem zoals het momenteel is 

samengesteld, volledig uitgerust om te reageren op toekomstige pandemieën? 

Derde motie: Bestrijding van desinformatie en haatzaaien op en offline 

vereist strengere regelgeving (7 september, 16:30-18:00) 

Aanzetten tot haat is een ernstig probleem voor de mensenrechten en kan een 

omgeving creëren die bevorderlijk is voor geweld en andere vormen van 

misbruik tegen kwetsbare groepen. Verkeerde informatie kan het vertrouwen in 

democratie en pit verminderen groepen tegen elkaar. Inspanningen om 

haatzaaiende uitlatingen en verkeerde informatie aan te pakken zijn daarom 

cruciaal, ook op sociale media, maar kan het recht op vrijheid van meningsuiting 

en het vrije verkeer van ideeën die ten grondslag liggen aan een bloeiende 

democratie. De motie roept serieuze vragen op, zoals: Wanneer is verkeerde 

informatie schadelijk voor de samenleving? Wie is verantwoordelijk voor het 

aanpakken van desinformatie? Moet een strafrechtelijke aanpak prevaleren 

boven aandacht voor bewustwording en zelfregulering? Waar passen 
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parlementariërs als potentiële verspreiders en slachtoffers van verkeerde 

informatie en haatzaaiende uitlatingen? Hoe kan en moeten zij hun 

bevoegdheden gebruiken ter ondersteuning van regelgeving en uitvoering? 

Vierde motie: Het intrekken van wetten die vrouwen en meisjes discrimineren 

is de enige weg naar gendergelijkheid (8 september, 09:30-11:00) 

Discriminerende wetten treffen meer dan 2,5 miljard vrouwen en meisjes over 

de hele wereld. Gemiddeld, genieten vrouwen driekwart van de wettelijke 

rechten die aan mannen worden verleend (Wereldbank, Vrouwen, Zaken en de 

Wet 2020). Ongelijke rechtspositie tussen mannen en vrouwen verhindert 

vrouwen en meisjes om hun volledige potentieel in de samenleving, samen met 

mannen te bereiken. Het vormt een grote limiet voor vrouwen empowerment en 

de doelstelling van gendergelijkheid. In hoeverre hangt gendergelijkheid in de 

samenleving af van gelijkheid tussen mannen en vrouwen in de wet? Is 

gelijkheid tussen mannen en vrouwen in de wet de eerste prioriteit die 

besluitvormers zouden moeten hebben? Wat zijn andere prioriteiten die van 

invloed zijn op de inspanningen van een samenleving om gendergelijkheid te 

bereiken? Waarmee zou we moeten beginnen en waarom? 

Vijfde motie: Noodmaatregelen opgelegd door de regering moeten altijd 

parlementair worden goedgekeurd en periodiek worden herzien (8 september 

11:30-13:00 uur) 

In tijden van crisis wordt geaccepteerd dat een overheid noodmaatregelen moet 

nemen om snel te handelen om zijn mensen te beschermen. Grondwetten 

beschrijven doorgaans de procedures voor de afkondiging van een formele 

noodtoestand, die meestal parlementaire toetsing vereist en/of goedkeuring 

binnen een bepaalde termijn. Maar de processen rondom andere 

noodmaatregelen zijn: vaak minder duidelijk omschreven. Welke rol speelt het 

parlement – of zou het moeten spelen – om ervoor te zorgen dat 

noodmaatregelen in tijden van crisis zijn proportioneel bereiken en wel in 

beperkte tijd, en niet onnodig in strijd zijn met democratische normen en 
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grondrechten? Hoe effectief hebben parlementen deze rol gespeeld tijdens de 

COVID-19 pandemie? 

PANELS Panel 1: Naar een nieuw mondiaal pact voor gendergelijkheid 

Gendergelijkheid is een pijler van duurzame ontwikkeling, vrede en democratie 

en een voorwaarde voor de verwezenlijking van alle SDG's. COVID-19 heeft 

wereldwijd zwaarbevochten vooruitgang geboekt op het gebied van de 

deelname van vrouwen aan leiderschap en besluitvorming, de economische 

empowerment van vrouwen en de goedkeuring van wetten en 

beleidsmaatregelen die gericht zijn op de uitroeiing van discriminatie en geweld 

tegen vrouwen en meisjes.Dit panel zal een kans zijn om een robuuste agenda 

voor gendergelijkheid in de wet, de participatie van vrouwen en leiderschap in 

de politiek vorm te geven, en prioriteit te geven aan en de toewijzing van 

middelen voor gendergelijkheid te verbeteren.  

Vier mannelijke en vrouwelijke parlementsvoorzitters zullen worden 

uitgenodigd om transformatieve maatregelen die zij hebben genomen of 

momenteel nemen te delen. 

Panel 2: De impact van de COVID-19-pandemie op de democratie verzachten 

Democratieën overal stonden vóór de COVID-19 al voor serieuze uitdagingen 

pandemie. Die uitdagingen zijn de afgelopen maanden ongetwijfeld aanzienlijk 

verveelvoudigd. Als politieke leiders hebben de parlementsvoorzitters de 

verantwoordelijkheid om actie te ondernemen om de effecten van de pandemie 

op de democratie te verzachten en het vertrouwen in de democratie te versterken.  

Sprekers wisselen ervaringen uit over hoe zij de uitdagingen aanpakken en 

lessen van gemeenschappelijk belang trekken. 

Panel 3: Het herstel na de pandemie: de economie transformeren om het 

klimaat te bestrijden verandering en bevordering van duurzame ontwikkeling 

Klimaatverandering bedreigt vooruitgang op het gebied van duurzame 

ontwikkeling. Belangrijkste aspecten van ontwikkeling zoals toegang tot water, 
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voedselzekerheid en gezondheid worden ondermijnd door een opwarmend 

klimaat. Niet-duurzame economische praktijken die broeikasgassen doen 

toenemen emissies hebben de gevolgen van de klimaatverandering verder 

verergerd. COVID-19 heeft een extra reeks uitdagingen, aangezien landen nu 

ook moeten omgaan met de ernstige economische gevolgen van de pandemie, 

terwijl ook klimaat en ontwikkeling worden aangepakt uitdagingen. 

Parlementen moeten het herstel gebruiken als een kans om de economie te 

transformeren systemen zodat ze klimaatactie en duurzame ontwikkeling beter 

ondersteunen. De voorzitters van het Parlement zullen belangrijke parlementaire 

acties bespreken en identificeren die kunnen worden genomen om deze 

economische transformatie te vergemakkelijken, zodat klimaat en ontwikkeling 

toezeggingen in verband met het Akkoord van Parijs en de SDG's worden 

nagekomen.  

Sprekers zullen worden uitgenodigd om ervaringen, met inbegrip van zowel 

uitdagingen als kansen, uit hun eigen parlementen bij het ontwerpen en 

implementeren van duurzame economische herstelmaatregelen die helpen 

klimaatverandering tegen te gaan, bijvoorbeeld in relatie tot schoon en 

duurzaam energie, groene banen, bescherming van ecosystemen, en 

tegelijkertijd zorgen voor genderresponsiviteit en sociale inclusie. 

Panel 4: Openheid, transparantie en toegankelijkheid van parlementen versus 

veiligheid: Hoe een balans te vinden? 

Parlementen en parlementsleden over de hele wereld proberen zo toegankelijk 

mogelijk te zijn voor hun kiezers. Toch de meer parlementen gaan open, hoe 

meer ze rekening moeten houden met het veiligheidsrisico voor zichzelf en de 

instelling. Het is een goede balans tussen zo transparant en open zijn als een 

parlement zou moeten zijn, terwijl tegelijkertijd zorgen voor de veiligheid en 

beveiliging van haar leden, niet alleen fysiek maar ook met met betrekking tot 

aanvallen op computerapparatuur en cybercriminaliteit in het algemeen. In de 

context van groeien verkeerde informatie en haatzaaiende uitlatingen in het 

publieke domein, moet ook zorgvuldig worden nagedacht over: de rol en 
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verantwoordelijkheid van social media platforms. De voorzitters van het 

Parlement zullen de belangrijkste parlementaire acties identificeren en 

bespreken die verband houden met het in evenwicht brengen van de openheid 

van hun instellingen met behoeften op het gebied van infrastructuur en 

menselijke veiligheid.  

Sprekers zullen delen ervaringen, met inbegrip van zowel uitdagingen als 

kansen, en goede praktijken van henzelf parlementen bij het waarborgen van de 

orde en veiligheid in het parlement en het beschermen van de veiligheid van 

iedereen parlementariërs, terwijl ze ervoor zorgen dat de instelling open blijft 

voor het publiek en niet functioneert achter gesloten deuren. 

Panel 5: Parlementen en mondiaal bestuur: de onvoltooide agenda 

De "parlementaire dimensie van het werk van de VN" werd geboren uit de eerste 

Wereldconferentie van Sprekers gehouden bij de Verenigde Naties in september 

2000. Die baanbrekende visie had tot doel: mondiaal bestuur democratiseren 

door de stemmen van parlementen en parlementariërs aan het beleid toe te 

voegen processen bij de VN en andere internationale organisaties. In het licht 

van de wetgeving, begroting en toezichtprerogatieven van parlementen, een 

dergelijke aanpak heeft geholpen bij het vertalen van internationale 

verbintenissen in de nationale realiteit. Sindsdien hebben parlementen en de IPU 

bij de VN erkenning gekregen als legitieme tegenhanger, en parlementariërs 

nemen steeds meer deel aan VN-processen. Maar er is nog een lange weg te gaan 

om een macht te worden waarmee rekening moet worden gehouden bij de VN. 

Dit panel zal de praktische manieren beschouwen als: evenals de politieke 

verschuivingen die nodig zijn om de rol en invloed van de parlementen bij de 

VN te verdiepen. 

Sprekers van het Parlement zal de belangrijkste parlementaire acties 

identificeren en bespreken om parlementair leiderschap te bieden voor het 

handhaven van multilateralisme en het verbeteren van mondiaal bestuur op basis 

van de beginselen van dialoog, wederzijds begrip en samenwerking 
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PRESENTATIES 5th World Conference of Speakers of Parliament  

Panel 2 Mitigating the impact of the COVID-19 pandemic on democracy  

7 September 2021(14:30 – 16:00) 

 

Good afternoon. I am Speaker Bee from the National Assembly from the 

Republic of Suriname.  

 

After the first infections, our Parliament has undertaken the following measures: 

- committee meetings were held virtually as much as possible and were 

diverted to our large conference room  

- The use of Hand sanitizer and the wearing of PPE have been made 

mandatory for Members, staff and visitors to Parliament.  

- As of June 2021 the covid-19 mobile swab unit of the Public Health 

Office carries out rapid tests before the start of meetings. 

- The staff works from home as much as possible and staff who must be 

present work in shifts 

 

The National Assembly is of the opinion that MPs lead by example and has 

therefore called on citizens to get vaccinated. 

Mitigating the impact of Covid-19 on democracy is an urgent matter and must 

be treated as such; if we wait until the pandemic is over to address these 

concerns, it will likely be too late.  

 

I would like to thank you for this opportunity and express the hope that we will 

soon be able to say goodbye to the COVID-19 pandemic. Thank you for your 

attention. 

 

 

 

 

 



 
 

I S      V E R S L A G  I P U  5 W C S P  V I E N N A  S E P T  2 0 2 1          P a g e  10 | 14 

 

5th World Conference of Speakers of Parliament  

Motion 5 Emergency measures imposed by the government must always be 

subject to parliamentary approval and regular review  

8 September 2021 (11:30 – 13:00) 

 

Good morning. I am Speaker Bee of the National Assembly of the Republic 

form Suriname.  

 

At the beginning of the coronavirus crisis, the government had to make decisions 

fast. Involving parliament in those decisions was difficult, both because of the 

pace required and because assembling MPs in one place was incompatible with 

the government’s own guidance on social distancing. 

 

I am in favor of parliamentary approval and regular review on emergency 

measures imposed by governments. Parliaments have adopted a range of 

emergency measures in response to the unprecedented public health crises 

generated by the coronavirus pandemic. Given their impact on fundamental 

rights and freedoms and on the normal functioning of democracy, emergency 

measures need to be carefully examined, matched with adequate legal 

safeguards, and subject to close democratic inspection. We need to adopt special 

measures to tackle the spread of the coronavirus, involving the imposition of 

temporary restrictions on certain rights and freedoms, such as freedom of 

movement, freedom of assembly and of association, the right to education, and 

the right to engage in work. 

 

Emergency powers allow the government to introduce measures that may affect 

fundamental rights, such as the right to liberty. These measures can only be 

introduced in exceptional circumstances and should be temporary in nature. I 

would like to urge my colleagues to vote in favor of motion 5. 
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VERKLARING De Vijfde Wereldconferentie van parlementsvoorzitters bracht bijna 100 

sprekers van zo'n 115 nationale parlementen en de hoofden van meer dan een 

dozijn regionale en andere parlementaire organisaties bijeen op 7 en 8 september 

in Wenen, Oostenrijk. 

 

Tijdens de conferentie, die werd georganiseerd door het Oostenrijkse parlement 

in samenwerking met de Verenigde Naties, namen de voorzitters van het 

Parlement een verklaring op hoog niveau aan over parlementair leiderschap voor 

een effectiever multilateralisme dat vrede en duurzame ontwikkeling voor de 

mensen en de planeet oplevert. 

 

De verklaring onderstreept het belang van internationale solidariteit en 

samenwerking tussen parlementen bij het herstel van de COVID-19-pandemie. 

Die inspanningen moeten de rechtsstaat, democratische beginselen en universele 

mensenrechten eerbiedigen. Het herstel moet inclusief, duurzaam, groen zijn en 

innovatieve oplossingen voor de klimaatcrisis bevatten. 

 

FOTO’S 
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