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Persconferentie van Javier Solana en Jusuf Kalla bij de Raad van de Europese Unie 

(Brussel, 19 januari 2006)

[Javier Solana] Vandaag hadden wij het genoegen de vice-president van Indonesië hier in Brussel te mogen 

ontvangen voor een ontmoeting over diverse onderwerpen. Het eerste was uiteraard de samenwerking tussen 

de Europese Unie en Indonesië in Atjeh. Het grote succes van deze samenwerking zal ook in de toekomst 

worden geprolongeerd. Door middel van bilaterale betrekkingen wil de Europese Unie haar banden met het 

bevriende Indonesië nauwer aanhalen. Onze ervaring in Atjeh heeft mijns inziens een hechte relatie tot stand 

gebracht die het begin moet vormen voor intensief overleg op velerlei gebieden, van de economie tot de 

handel en de politieke dialoog. En ik mag geloof ik wel zeggen, meneer de vice-president, dat we uitvoerig 

hebben gesproken over politiek, in een poging om de wereld door dezelfde bril te bekijken en 

mogelijkheden te bespreken om dankzij de politieke dialoog tussen de Europese Unie en één van de 

voornaamste landen in Azië ontwikkelingen op gang te brengen waar iedereen bij gebaat is. Daarnaast zijn 

ook het vredesproces in het Midden-Oosten, Iran, ASEAN, China en tal van andere onderwerpen aan bod 

gekomen als evenzovele voorbeelden van het soort relatie dat ons voor ogen staat voor de Europese Unie en 

een belangrijk land als Indonesië.

Zoals bekend werken wij nu reeds aan een partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst, die naar wij 

hopen even solide zal blijken als onze andere akkoorden met Indonesië, een fundamenteel land in Azië. We 

hebben veel met elkaar te bespreken. Denk maar aan de culturele en religieuze dialoog, maar ook aan vele 

andere zaken die we verder met Indonesië willen uitdiepen. Een ander voorbeeld is het regionale aspect van 

ASEAN. Onze eigen ervaring met het opbouwen van de structuren voor de Europese Unie zal Indonesië als 

toonaangevend land in ASEAN zeker van pas kunnen komen.

[Jusuf Kalla] Ik ben speciaal naar Brussel gekomen voor een ontmoeting met de secretaris-generaal en de 

Raad van de Europese Unie om in de eerste plaats mijn dank te uiten voor de steun van de Europese Unie in 

het vredesproces in Atjeh en voor alle hulp aan de bevolking van Indonesië in het algemeen en die van Atjeh 

in het bijzonder. Hoewel er reikhalzend naar vrede werd uitgezien, had niemand verwacht dat het allemaal 

zo snel en voorspoedig zou verlopen. Dit is niet in de laatste plaats te danken aan het toezicht, de adviezen 

en de grote betrokkenheid van met name de Europese Unie en ASEAN. Zeker met de komende wetgeving 

en op gang komende integratie hoop ik dat deze rol van de Europese Unie en ASEAN zijn vruchten zal 

blijven afwerpen, aangevuld met verdere steun en samenwerking. Voor dit alles spreek ik hier mijn dank uit, 

maar tevens wil ik van de gelegenheid gebruik maken om de secretaris-generaal uit te nodigen in Atjeh, een 

nieuw Atjeh na 30 jaar conflicten en problemen in deze provincie. Zoals de secretaris-generaal al zei, 

hebben we ook gesproken over de rol van ASEAN, met name in Indonesië, over diverse politieke en 

economische aangelegenheden in ASEAN-verband, over de regionale rol van de Europese Unie en over 

bilaterale samenwerking tussen Indonesië, ASEAN en de Europese Unie. Wij hopen dat deze samenwerking 

zal resulteren in verduurzaming van de vrede na jarenlange conflicten, want dat is in het belang van 

iedereen. Dank u wel.


