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Ontmoeting met Z.E. de heer Félix Ndayisenga,
ambassadeur van de Republiek Burundi

Van links naar rechts: Luc Gustin, Stéphane Crusnière, Nadia El Yousfi, Pol Van Den Driessche, Félix
Ndayisenga, Dirk Van der Maelen, Olga Zrihen, Brigitte Grouwels, Aloys Ndayikengurukie

Aanwezigen:
Dhr. Félix Ndayisenga, ambassadeur van de Republiek Burundi
Dhr. Aloys Ndayikengurukie, defensieattaché bij de Ambassade van Burundi
Mevr. Nadia El Yousfi, senator en voorzitster van de sectie
Dhr. Pol Van Den Driessche, senator en voorzitter van de Belgische groep van de IPU
Mevr. Olga Zrihen, ondervoorzitster van de Senaat
Dhr. Dirk Van der Maelen, voorzitter van de commissie voor de Buitenlandse betrekkingen van de
Kamer en ondervoorzitter van de sectie
Mevr. Brigitte Grouwels, senator
Dhr. Luc Gustin, volksvertegenwoordiger
Dhr. Stéphane Crusnière, volksvertegenwoordiger
Dhr. Marc Jolling, administratief secretaris van de sectie

PERSCOMMUNIQUÉ VAN DE SECTIE BURUNDI VAN DE BELGISCHE IPU- GROEP
De parlementsleden van de sectie België-Burundi van de Interparlementaire Unie hebben vandaag,
23 januari, de ambassadeur van Burundi, Z.E. de heer Felix Ndayisenga , om een standpunt
gevraagd over de opsluiting van mensenrechtenverdediger en directeur van Radio Publique
africaine (RPA) Bob Rugurika.
Bob Rugurika werd gevangen gezet na een onderzoeksreportage over de moord op drie Italiaanse
nonnen in de omgeving van Bujumbura op 7 september 2014. Volgens de radio-uitzending van RPA
zouden personen die dicht bij de veiligheidsdiensten staan bij die moorden betrokken zijn.
Tijdens de ontmoeting gaf de ambassadeur zijn kijk op de toestand. Volgens hem besloot het
parket Bob Rugurika gevangen te zetten omdat de directeur van RPA weigerde zijn bronnen vrij te
geven en zo het onderzoek vooruit te helpen. De ambassadeur wees er ook op dat de journalist
naar de gevangenis van Muramvya overgebracht werd omdat men hem wilde beschermen tegen
mogelijke represailles.
De parlementsleden hebben benadrukt, met alle respect voor de onafhankelijkheid van de
rechtspraak, dat de opsluiting van Bob Rugurika op beschuldiging van "medeplichtigheid aan
moord, schending van het onderzoeksgeheim en gebrek aan openbare solidariteit" buiten
verhouding is. Zij hebben gewezen op het belang van de persvrijheid en van de rechten van
personen in voorhechtenis. Zij hebben gevraagd om geïnformeerd te worden over hoe op de
eerbiediging van die punten wordt toegezien en over de termijnen van de gerechtelijke procedure.
De sectie heeft ook aangeboden om in het kader van de partnerschapsovereenkomst tussen de
Belgische Kamer van volksvertegenwoordigers en de Nationale Assemblee van Burundi samen te
werken om het wettelijke kader voor de persvrijheid te onderzoeken.
De ambassadeur heeft akte genomen van alle opmerkingen en zal ze doorsturen.
De parlementsleden blijven ongerust en hebben de ambassadeur duidelijk gemaakt dat zij de
evolutie van de toestand met belangstelling en waakzaamheid zullen blijven volgen.
De Kamerleden en senatoren dringen aan op de onmiddellijke vrijlating van Bob Rugurika.

