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Ontmoeting met een Saoedische parlementaire delegatie

Op maandag 10 oktober 2016 ontving de heer Pol Van Den Driessche, Lid van de Belgische
Senaat, Voorzitter van de Belgische Groep van de Interparlementaire Unie, een Saoedische
parlementaire delegatie samen met mevrouw Rita Bellens, Ondervoorzitter van de
commissie voor de Buitenlandse Aangelegenheden van de Kamer van
volksvertegenwoordigers.

De delegatie van de Majlis Al Shura was samengesteld uit de heer Mohammed Amin Al Jefri,
Ondervoorzitter, de heer Nasser Zaid Bin Dawood en mevrouw Nuhad Mohammed Al Jishi,
Leden. Het gesprek werd ook bijgewoond door de heer Abdulrahman S. Alahmed,
Ambassadeur van het Koninkrijk Saoedi-Arabië te Brussel.
De heer Pol Van Den Driessche verwees bij de start van het onderhoud naar de gesprekken
die hij met de collega’s van het Saoedische Parlement had in de marge van de 134ste
vergadering van de Interparlementaire Unie in Lusaka (Zambia, 19-23 maart 2016).
Tijdens de vergadering kwamen verder volgende thema’s aan bod:
- de burgeroorlog in Jemen in het algemeen en de beschuldigingen als zou Saoedi-Arabië
betrokken zijn bij de zware luchtaanvallen op de Jemenitische hoofdstad Sanaa van 8 oktober
2016 in het bijzonder;
- de spanningen tussen Iran en Saoedie-Arabië en de negatieve rol die Iran, volgens de
Saoedische gesprekspartners, speelt bij de talrijke conflicten in de regio (onder meer in
Syrië);
- de verwerping op 29 september 2016 door het Amerikaanse Congres van het veto dat de
Amerikaanse president Barack Obama uitsprak tegen JASTA (Justice Against Sponsors of
Terrorism Act), een wetsvoorstel dat Amerikanen in staat zou stellen Saoedi-Arabië
aansprakelijk te stellen voor de aanslagen van september 2001. De aanwezige
parlementsleden waren het erover eens dat deze wetgeving de internationale rechtsorde zal
ondergraven;
- de rechten van de vrouwen en de sjiitische minderheid in Saoedi-Arabië. De Saoedische
delegatieleden gaven meer uitleg over de islamic way of ruling. Zij vragen aandacht voor het
globale, positieve plaatje inzake mensenrechten en klagen de fixatie op enkele individuele
gevallen aan (o.m. executie shia-leider Nimr Al Nimr ). Ze zeggen veranderingen door het
systeem zelf voor te staan om de stabiliteit te behouden.

