Sectie België – Bangladesh / Pakistan / Sri Lanka

22 mei 2017

Ontmoeting met de heren Rodney Perera, ambassadeur, en Maxwell Keegel,
deputy chief of mission van Sri Lanka

Mevrouw Petra De Sutter, voorzitster van de bilaterale sectie, ontving de ambassadeur van
Sri Lanka en zijn adjunct.

Volgende thema’s werden besproken:
 De ambassadeur deelt mee dat Sri Lanka de banden met de Europese Unie wenst aan
te halen. Hij is van mening dat Europa een belangrijke rol kan spelen in de verdere
heropbouw van het land. Er is reeds een gestructureerde samenwerking tussen de EU
en Sri Lanka op basis van een samenwerkings- en partnerschapsakkoord uit 1995. Sri
Lanka staat er ook voor open om met de EU samen te werken inzake terrorisme. Hij
deelt mee dat Sri Lanka, gelet op de vele aanslagen die het land heeft gekend, over een
zekere knowhow beschikt om het terrorisme te bestrijden.
 De ambassadeur merkt op dat een nieuwe grondwet wordt voorbereid die in meer
openheid en bescherming van minderheden zal voorzien. Eind 2017 zou het ontwerp
van nieuwe grondwet moeten zijn afgewerkt. Sommige wijzigingen dienen bij referendum
aan het volk te worden voorgelegd.
Hij wijst erop dat Sri Lanka de laatste jaren inspanningen heeft geleverd voor een betere
bescherming van de vrouwenrechten. Onder meer wordt ingezet op degelijk onderwijs
voor alle Sri Lankezen.
Sri Lanka zal ook inspanningen leveren om meer vrouwen in het parlement te krijgen en
om de bevolking bewust te maken van een representatieve vertegenwoordiging. Hij
merkt op dat door het evenredigheidsbeginsel alle religies en etnieën zijn
vertegenwoordigd in het parlement.
Daarnaast is er in Sri lanka ook een grote gevoeligheid voor milieukwesties.
 De ambassadeur wijst erop dat Sri Lanka tracht de aanbevelingen opgenomen in de
resolutie van de Mensenrechtenraad in Genève over de ‘etnische kwestie’ zo goed
mogelijk op te volgen. Hij merkt op dat Sri Lanka goede relaties onderhoudt met de Raad
van Europa. Het is het tweede Aziatische land, na Japan, dat het verdrag inzake
cybercrime heeft ondertekend.
 Hij deelt mee dat meer en meer mensen, die het land tijdens tijdens het conflict met de
Tamils waren ontvlucht, terugkeren. Er wordt samengewerkt met de immigratiediensten
van andere landen om dergelijke personen op te sporen en hen de mogelijkheid te
bieden om reisdocumenten aan te vragen om terug te keren.
 De ambassadeur deelt mee dat Sri Lanka sinds het einde van het conflict met de Tamils
opnieuw van de GSP+ handelsvoordelen (Reformed Generalized Scheme of
Preferences) van de EU geniet.
 De ambasadeur is zeer geïnteresseerd om samen te werken met de Belgische
universiteiten, o.m. op het stuk van mensenrechten en opleidingen.
 Hij wijst erop dat de verhoudingen met de buurlanden goed zijn. Sri Lanka vervult, onder
meer door de belangrijke positie van het boeddhisme, een neutrale rol in het gebied.
China is sinds jaren een belangrijke handelspartner. Met India is er een
vrijhandelsakkoord gesloten, evenals met Pakistan en binnenkort ook met China en
Bangladesh.
 Het boeddhisme in Sri Lanka is nauw verweven met de natuur. Het is heel belangrijk in
het dagdagelijkse leven van mensen. De verschillende religieuze groepen leven in Sri
Lanka vreedzaam naast elkaar.
 Meer en meer Belgische bedrijven drijven handel met Sri Lanka nu er een stabiel politiek
klimaat is (via FINEXPO, Awex,…).

