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Ontmoeting met een delegatie uit Beloetsjistan

Beloetsjistan is de grootste en dunst bevolkte van de vier provincies in Pakistan. Ze ligt in het
zuidwesten van het land en grenst aan Iran, Afghanistan en de provincies Punjab en Sindh. In
het zuiden grenst de provincie aan de Arabische Zee. De hoofdstad is Quetta en het gebied telt
ongeveer 7 miljoen inwoners.

Bezoekers













Mr. Nasrullah Khan BARACH, Member of Provincial Assembly
Mr. Nawabzada Jangayz MARRI, Minister for Irrigation & Energy
Mr. Syed Muhammad RAZA, Member of Provincial Assembly
Mr. Ahmed Ali AHMEDZAI, Member of Provincial Assembly
Mr. Umair Muhammad HASNI, Tribal Notable
Mr. Sarfraz Ahmed BUGTI, Minister for Home and Tribal Affairs
Mr. Rehmat ALI, Minister for Health
Mr. Tahir Mahmood KHAN, Member of Provincial Assembly
Mr. Anwaar ul Haq KAKAR, Spokesperson, Balochistan Government
Mr. Saqib RAUF, Deputy Head of Mission, Embassy of Pakistan
Mr. Giyan CHAND, First Secretary, Embassy of Pakistan
Mr. Kashif JAMEEL, Second Secretary, Embassy of Pakistan

Aanwezigen van de sectie



Mevrouw Petra De Sutter, senator, voorzitster van de bilaterale sectie
De heer Marc Jolling, secretaris van de bilaterale sectie

Volgende thema’s werden besproken



Het uitgestelde bezoek van de sectie aan Pakistan.
De Belgische en Pakistaanse staatshervormingen. Hoe het juiste evenwicht vinden
tussen centrale macht enerzijds en lokale autonomie anderzijds? De 18de
grondwetswijziging (20 april 2010) in Pakistan gaf meer financiële en politieke macht
aan de provincies.










De relaties met China en de economische corridor tussen Pakistan en China.
De relaties met buurland Iran, die als goed worden beoordeeld. Er is een open dialoog
tussen beide landen.
De gespannen relaties me buurland Afghanistan. De problematiek van de Afghaanse
vluchtelingen.
“The mother of all bombs”. Op 13 april hebben de Verenigde Staten een van hun
zwaarste bommen gegooid op een doelwit van IS in het oosten van Afghanistan. Een
van de delegatieleden vraagt zich af hoe lang deze waanzin nog gaat duren.
De terroristische aanslagen. In de afgelopen jaren vielen er extreem veel slachtoffers in
Pakistan door terroristische aanslagen. Doelwit van de terroristen zijn vaak de
ordediensten. Veel hoger opgeleide Pakistani verloren ook het leven. Een van de
dodelijkste aanslagen vond plaats in een school in Peshawar op 16 december 2014.
Hierbij werden 141 mensen vermoord van wie 132 kinderen. De complexe geopolitieke
situatie van de regio maakt het moeilijk om het terrorisme te bestrijden.
Terrorisme en preventie : onderwijs / dialoog / economische ontwikkeling.
De problematiek van de klimaatverandering.

