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Ontmoeting met Z.E. de heer Ehab Fawzy,
Ambassadeur van de Arabische Republiek Egypte
Op donderdag 29
januari 2015 werd een
delegatie van de
Bilaterale
Sectie
België-Egypte van de
Belgische Groep van
de Interparlementaire
Unie ontvangen door
Z.E. de heer Ehab
Fawzy, Ambassadeur
van de Arabische
Republiek Egypte.
De vergadering werd bijgewoond door mevrouw Karolien Grosemans, Kamerlid, Voorzitter van de
Bilaterale Sectie België-Egypte, de heer Pol Van Den Driessche, Senator, Voorzitter van de Belgische
Groep, en mevrouw Gwenaëlle Grovonius, Kamerlid, Lid van de Bilaterale Sectie. Ook de heer
Ahmed Monib, derde secretaris bij de ambassade, woonde het gesprek bij.
Het gesprek handelde in de eerste plaats over de inzet van de wetgevende verkiezingen en het
verloop van de campagne die afgelopen moet zijn op 7 mei 2015. Ook de rol van de politieke islam
hierbij kwam ter sprake. Meer in het algemeen werd dieper ingegaan op de moeilijke
overgangsperiode naar meer democratie die Egypte op dit ogenblik doormaakt. De ambassadeur
meent dat zijn land, in vergelijking met de andere landen in de regio, geen slechte beurt maakt. De
terugkeer van stabiliteit is van groot belang voor de heropleving van het toerisme, de belangrijkste
sector van de Egyptische economie.
De Egyptische ambassadeur drong verder aan om binnen het kader van de Interparlementaire Unie
ervaringen uit te wisselen over de rol van de media in het politieke landschap. Een delegatielid
stelde vragen over de situatie van de Palestijnse vluchtelingen aan de grens en de rol van Egypte bij
het vredesproces.
Er werd ook ruimschoots ingegaan op de niet altijd rooskleurige situatie van de vrouw. De
ambassadeur stelt dat, ondanks het feit dat de nieuwe grondwet haar evenwaardige rechten
toekent en de talrijke wetgevende initiatieven ter zake, dit grote inspanningen vergt op
maatschappelijk vlak. Ten slotte werd er nog van gedachten gewisseld over de politieke situatie in
de regio, en meer in het bijzonder, over de steile opgang van de IS en de acties van de
internationale coalitie hiertegen.

