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Informatievergadering

Aanwezige leden van de sectie:
 Dirk Van der Maelen, voorzitter van de sectie en van de groep Azië-Oceanië,
Kamerlid
 Fatma Pehlivan, Kamerlid
 Geraldine Georges medewerkster van Gwenaëlle Grovonius, Kamerlid
 John Stevens, secretaris

Volgende thema’s werden besproken:
Actueel overzicht omtrent Afghanistan











de Taliban;
de tussenkomsten van het Rode Kruis;
de voedseltekorten;
relatie met VSA
migratie;
de scholingsgraad;
ontwikkelingssamenwerking;
politieke toestand;
drugsteelt;
het bieden van een perspectief.

Verder aanwezig:
 Peter Claes, Ambassaderaad, hoofd van de divisie coördinatie Zuid-Azië en
Afghanistan van de FOD Buitenlandse Zaken (N)
 Silvia Croes, Attaché, Dienst Humanitaire hulp, FOD Buitenlandse Zaken en
Ontwikkelingssamenwerking (F)
 Stefanie DEFOUR, Attaché, Verantwoordelijke Onbegeleide Minderjarigen, Dienst
Vreemdelingenzaken (F)
 Jeroen VANDEKERCKOVE, Attaché, Country of origin information expert,
Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en Staatslozen (N)

Wetgevend initiatief van de Afghaanse regering inzake
kinderbescherming:
Het Afghaanse ministerie van Justitie bereidt een wetgevend initiatief voor met
ondersteuning van UNICEF. Verschillende Afghaanse parlementsleden steunen het initiatief
(de stemming is niet voorzien voor het einde van 2016) maar botsen op weerstand. De
gevoeligste elementen zijn:
• de verhoging van de huwelijksleeftijd van 16 naar 18 jaar;
• de criminalisering van de rekrutering van kinderen door gewapende groepen of het leger;
• de criminalisering van de ‘traditionele’ praktijk van bacha bazi (‘dancing boys’, een vorm
van pedofilie in prostitutieverband).

De heer Van der Maelen stelt een parlementaire vraag aan onze bevoegde minister voor om
in deze het officiële standpunt van België te vernemen. In tweede instantie kan worden
gedacht aan een contact met Afghaanse parlementsleden (eventueel videoconferentie) via
diplomatieke weg.
Een voorstel van resolutie gestemd door de Kamer van volksvertegenwoordigers kan
eveneens worden overwogen.

Verder aanwezig:
 Bart Tierens, advocacy officer, UNICEF Belgium (N)
 Gilles Hansoul, senior advisor for operational affairs at the International Committee of the
Red Cross (ICRC) Delegation to the European Union and NATO based in Brussels (F)

