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Ontmoeting met de ambassadeur van Sri Lanka, Rodney Perera

De IPU-sectie voor Sri Lanka ontving een uitnodiging van het parlement van Sri Lanka voor
een bezoek aan dat land in de eerste helft van 2018. In het kader van de voorbereiding van
die mogelijke zending hadden senator Petra De Sutter, voorzitster van de IPU sectie, en de
heren Damien Thiéry en Alain Destexhe, leden van de sectie, een ontmoeting met de
ambassadeur van Sri Lanka in België, Z.E. dhr. Rodney Perera, en diens adjunct, dhr.
Maxwell Keegel.
Ambassadeur Perera schetste de politieke situatie in zijn land. In 2015 vonden in Sri Lanka
zowel presidents- als parlementsverkiezingen plaats. De opkomst was hoog, ook bij de
Tamils, een duidelijke aanwijzing voor de algemene vredeswil van de bevolking. De EUwaarnemingsmissie velde een positief oordeel over de
verkiezingen. Sindsdien werd de grondwet gewijzigd om de
onafhankelijkheid van het gerecht, de administratie, de
politie en de verkiezingscommissie alsook de vrijheid van de
media en van vereniging te garanderen. Het Singalees, het
Tamil en het Engels zijn erkend als officiële talen.
Nu komt het er op aan alles in praktijk te brengen. Iedereen
wil het conflict uit het verleden, waarbij 60.000 doden vielen
en 1 miljoen mensen het land ontvluchtten, vooral naar
Europa en Canada, achter zich laten en het land economisch
ontwikkelen. Gratis onderwijs en gezondheidszorg zijn
overigens al 70 jaar een verworvenheid in Sri Lanka.
Wat de relaties met België en de EU betreft, zijn er volgens de ambassadeur veel
opportuniteiten De economie groeit met 5% per jaar en veel infrastructuur moet
heropgebouwd worden. Sinds 2015 worden mensenrechtenkwesties ernstig genomen.
Onder de vorige president Rajapaksa was het land erg op China gericht. Sinds 2015 streeft
Sri Lanka meer diversificatie na in zijn buitenlandse relaties (naast China ook India en de EU).

De ambassadeur ziet verschillende interessante thema’s voor het mogelijke bezoek van een
Belgische delegatie, bij voorbeeld :
- een workshop over hoe het politieke systeem in België en de EU werkt;
- “devolution”: manieren om het samenleven van verschillende gemeenschappen en
regio’s in één land te organiseren.
Ook als land met hoge sociale indicatoren heeft België heel wat interessante ervaringen te
delen.
Mevr. De Sutter stelde begin juni 2018 voor als datum voor het bezoek van een delegatie
van de IPU-sectie aan Sri Lanka. De ambassade zal dit doorspreken met het parlement in
Colombo.

