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Vergadering van de sectie Zuid-Afrika in het kader van de Interparlementaire Unie, zaal
E, Senaat, dinsdag 4 maart 2008, 12u30.
Aanwezig:
- C. A. Basson, Chief Director van de Zuid-Afrikaanse ambassade te Brussel.
- Mpho Boshego, Second Political Secretary van de Zuid-Afrikaanse ambassade te
Brussel.
- sectievoorzitster: Miet Smet (Senaat, CD&V/N-VA)
- andere parlementairen: Tony Van Parijs (Senaat, CD&V/N-VA), Bart Tommelein
(Kamer, Open VLD), Martine Taelman (Senaat, Open VLD), Luc Sevenhans (Kamer,
Vlaams Belang), Rita De Bont (Kamer, Vlaams Belang).
- ambtenaren: Hugo d’Hollander, Marc van Roy, Elisabeth Velle.

Op uitnodiging van Mevrouw de Senator M. Smet lichtte de Heer C. A. Basson, Chief
Director van de Zuid-Afrikaanse ambassade in Brussel, de economische, monetaire en
socio-politieke situatie in Zuid-Afrika toe. Basson haalde de monetaire en economische
transformatie van het laatste decennium aan, waardoor Zuid-Afrika vandaag een open
en competitieve economie is. Toch krijgt het land nog steeds af te rekenen met een
aantal serieuze problemen: een hoge werkloosheid (27%), een tekort aan geschoolde
werkkrachten, de noodzakelijke grondherverdeling en een stijgend aantal HIV/AIDS
patiënten. De Heer Basson besloot zijn betoog door te onderlijnen hoe belangrijk de
bilaterale relaties tussen België en Zuid-Afrika zijn. België, de Vlaamse en de Waalse
gemeenschappen hebben een niet te verwaarlozen aandeel in ontwikkelingsprojecten,
het trainen van politiemensen, de grondherverdeling en capacity building in Zuid-Afrika.
De uiteenzetting van de Heer Basson kon op heel wat belangstelling van de aanwezige
parlementairen rekenen.

Een vraag over de brain drain van jonge Zuid-Afrikanen naar Europa en Australië
beantwoordde de Heer Basson uitgebreid. Jonge mensen trekken in de huidige
geglobaliseerde wereld naar het buitenland om ervaring op te doen, maar de meesten
keren na onbepaalde tijd ook steeds terug naar hun geboorteland. Vooral de private
sector is actief in het rekruteren van Zuid-Afrikanen in het buitenland.
Om de Zuid-Afrikaanse economie draaiende te houden, zijn immers veel geschoolde
werkkrachten nodig.

Via intensieve opleidingen, voortgezet onderwijs en bijscholing

probeert de Zuid-Afrikaanse regering het tekort aan geschoolde mensen weg te werken
en zo eveneens het hoge werkloosheidscijfer aan te pakken.
De landhervormingen behelzen zonder twijfel één van de belangrijkste uitdagingen voor
Zuid-Afrika, maar brengen in geen geval de voedselvoorziening in het gevaar. De
huidige farming community is bovendien zelf drijvende kracht achter de hervormingen.
Of zoals de Heer Basson het verwoordde: “We have to deal with injustice. (…) You
cannot have land in only white hands, that is a recipe for disaster in the long run”.
De Heer Basson erkende dat HIV/AIDS een enorme impact kan hebben op de toekomst
van Zuid-Afrika. Mevrouw M. Smet vond het frappant dat de Zuid-Afrikaanse Minister
van Volksgezondheid een aantal jaar geleden ontkende dat Zuid-Afrika een
HIV/Aidsprobleem had. Volgens Basson zijn de tijden veranderd en prees de
Wereldgezondheidsorganisatie reeds meerdere malen de Zuid-Afrikaanse strijd tegen
de Aidsepidemie.
De bezorgdheid van de parlementairen over de criminaliteitscijfers en veiligheid in ZuidAfrika was eveneens een thema dat aan bod kwam. De Heer Basson erkende het
probleem maar – zoals reeds aangehaald door de aanwezigen – stabiliseerden de
misdaadcijfers zich de laatste jaren. De aard van het veiligheidsprobleem hangt af van
regio tot regio en op toeristische trekpleisters wordt intensief aan een adequate
beveiliging gewerkt. Vaak wordt misdaad ook veroorzaakt door armoede of vluchtelingen
uit naburige conflictgebieden.
De Heer Basson ziet een belangrijke rol voor Zuid-Afrika op het Afrikaanse continent
weggelegd: “one cannot be an island of prosperity in a sea of poverty”. Zuid-Afrika ziet
zichzelf als een katalysator voor ontwikkeling, vrede en democratie en een belangrijke
kracht in het bevorderen van mensenrechten.

