Sectie België – Bahrein/Jemen/Koeweit/Saoedi-Arabië

6 tot 8 mei 2018
Bezoek van een parlementaire delegatie aan Saoedi-Arabië

Leden van de parlementaire delegatie :




De heer Alain Destexhe (Senator MR)
De heer Peter De Roover (Volksvertegenwoordiger en fractievoorzitter N-VA)
Mevrouw Sabien Lahaye-Battheu (Volksvertegenwoordiger Open VLD)

In het kader van de Interparlementaire Unie bezocht een delegatie van drie Belgische
parlementsleden Saoedi-Arabië op uitnodiging van de Majlis al-Shura, het Saoedische
Overlegparlement, van 6 tot 8 mei 2018.
Ze hadden ontmoetingen met leden van de Shura, de veiligheidsdiensten van Saoedi-Arabië, de
viceminister van Economische Zaken die verantwoordelijk is voor de uitvoering van de Agenda 2030
alsook Belgen die in Saoedi-Arabië wonen.
Ze bezochten een de-radicaliseringscentrum, een centrum voor terrorismebestrijding en extremisme,
het King Abdulaziz Center for National Dialogue en de Princess Noura University, de grootste
vrouwenuniversiteit ter wereld die 47.000 studenten telt.
In hun gesprekken hebben de parlementsleden de nadruk gelegd op de mensenrechten, in het
bijzonder vrouwenrechten, de status van vrouwen in Saoedi-Arabië, de noodzaak om terrorisme en
extremisme te bestrijden en de controle van financiële stromen vanuit Saoedi-Arabië naar religieuze
en culturele verenigingen gevestigd in België.
Deze onderwerpen kwamen uitgebreid aan bod tijdens de ontmoeting met de leden van de Shura
Council, het Saoedische parlement dat advies kan geven of wetsvoorstellen formuleren aan de
regering, maar zelf geen wetten kan stemmen. De Shura Council heeft echter meer invloed dan op
eerste zicht kan vermoed worden. De adviezen van de Shura Council worden regelmatig
overgenomen door de betrokken overheidsinstellingen. De Shura Council telt 150 leden, allen door
de Koning benoemd. In januari 2013 werden voor de eerste maal dertig vrouwen benoemd.

Tijdens de ontmoeting met de leden van de Shura Council werd ook de recente beslissing van de
Belgische regering betreffende de Grote Moskee van Brussel toegelicht door de parlementaire
delegatie. Langs Belgische zijde werd in dit kader het belang van het respecteren van elkaars
soevereiniteit benadrukt. Saoedi-Arabië gaat akkoord om de beslissing over de Grote Moskee van
Brussel volledig uit te voeren. De leden van de parlementaire delegatie schetsten in dit verband ook
de context waarbinnen de parlementaire resolutie van juni 2017 tot stand kwam en stelden dat deze
een reflectie was van een terechte bezorgdheid binnen de publieke opinie.
Het ambitieuze sociaaleconomische hervormingsprogramma “Vision 2030” vormde de achtergrond
bij de meeste ontmoetingen. Naast het meer economische aspect impliceert Vision 2030 immers ook
enorme sociale veranderingen. De twee zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Een meer
gediversifieerde economie veronderstelt immers ook meer sociale vrijheden (bv. door de grotere
toestroom van vrouwen op de arbeidsmarkt). In de omgekeerde richting betekent bijvoorbeeld een
groter entertainmentaanbod ook een stimulans voor meer gediversifieerde economische groei.
Met de Vision 2030 agenda van Kroonprins Mohammed Bin Salman Al Saud kent Saoedi-Arabië
globaal gezien een positieve evolutie. Vooruitgang die misschien bescheiden lijkt vanuit België, zoals
het recht om te rijden voor vrouwen, de opening van bioscopen, de mogelijkheid voor winkels om
open te blijven tijdens de uren van gebed, de aanmoediging van vrouwen om te gaan werken en om
hogere functies te bekleden, de wil om de vrijetijdssector te ontwikkelen, de opening van het land
voor buitenlandse toeristen, ... vormen belangrijke evoluties in vergelijking met het recente
verleden.
De parlementaire delegatie ontdekte dat de Shura Council reeds voor 20% uit vrouwen bestaat en
dat ze niet aarzelden om deel te nemen aan het politieke debat en zich daarin te profileren. In de
Saoedische universiteiten studeren nu elk jaar meer vrouwen af dan mannen. Ook al zijn er
bemoedigende tekenen, de situatie van de vrouw blijft zorgwekkend.

Ook de doodstraf werd aangesneden. De Saoedi’s legden daar de nadruk op het verschil in visie
tussen enerzijds Europa en anderzijds de Verenigde Staten, China en Saoedi-Arabië.
Saoedi-Arabië biedt ongetwijfeld kansen voor de Belgische bedrijven en uit onze gesprekken is
gebleken dat deze opportuniteiten mogelijk onderbenut worden. Belgische bedrijven moeten ten
volle kunnen genieten van de kansen die de Agenda 2030 biedt.
Het bezoek aan Etidal, een centrum voor de strijd tegen terreur en extremisme dat analyses van de
sociale media en tv-kanalen maakt, heeft veel indruk gemaakt. Het centrum beschikt over
indrukwekkende middelen, zowel op menselijk als op technologisch vlak. Europa zou misschien
mogelijkheden voor samenwerking kunnen bekijken. Ook het bezoek aan het Mohamed Bin Naif
Center for Counseling and Care (MNCC) bood een interessant inzicht in de manier waarop de
Saoedische overheid omgaat met de problematiek van extremisme en radicalisering.
Het MNCC is een instelling die zich toelegt op het deradicaliseren van personen die hun straf hebben
uitgezeten of die problematisch gedrag vertonen. Tijdens de presentatie werd o.a. de nadruk gelegd
op de problematiek van stigmatisatie door de familie en de naaste omgeving nadat deze personen
vrijkomen. Het MNCC heeft daarvoor een speciaal programma ontwikkeld om hiermee om te gaan.
Een groot deel van de begeleiders in het MNCC zijn religieuzen. Een belangrijk deel van het
radicaliseringsproces is dan ook gericht op het corrigeren van religieuze misvattingen.
De delegatie heeft er bij de gesprekspartners in het bijzonder op aangedrongen dat we volledige
transparantie willen met betrekking tot de financiële stromen die vanuit Saoedi-Arabië naar culturele
of religieuze verenigingen in België gaan. Nederland heeft deze informatie verkregen, België moet
hier ook over kunnen beschikken.
De delegatie kreeg ook de gelegenheid om president Abdrabbo Mansour Hadi van Jemen te
ontmoeten. De president gaf te kennen diep bezorgd te zijn over de catastrofale humanitaire situatie
in diens land en het gebrek aan uitzicht op een politieke oplossing. Hij hoopt dat de Europese Unie
een initiatief zal nemen om de politieke impasse te helpen deblokkeren.
Het was het eerste bezoek van een delegatie Belgische parlementsleden aan Saoedi-Arabië sinds het
begin van de legislatuur in 2014.
De delegatie roept België en Saoedi-Arabië en hun respectieve parlementen op om de contacten te
bestendigen en een permanente dialoog te onderhouden, ook over kwesties waarover
meningsverschillen bestaan.

