Sectie België – Palestina

13 tot 17 mei 2018
Bezoek van een delegatie van de Palestijnse Wetgevende Raad (PWR)
Van zondag 13 tot en met donderdag 17 mei bracht een delegatie van de Palestijnse
Wetgevende Raad (PLC) een bezoek aan België op uitnodiging van de bilaterale sectie BelgiëPalestina van de Belgische Groep van de Interparlementaire Unie, die wordt voorgezeten
door mevr. Gwenaëlle Grovonius, Kamerlid.
Mevr. Grovonius leidde van 28 februari tot 4 maart 2016 een zending van deze groep naar
Palestina.
De delegatie, onder leiding van de heer Azzam Alahmad, fractieleider van Fatah in de PLC,
was verder samengesteld uit de heer Qaiss Abu Leila, fractieleider van het Democratisch
Front, mevr. Jihad Abuzneid, lid van Fatah, mevr. Siham Thabet, lid van Fatah, de heer Jamal
Heweil, lid van Fatah, en de heer Ibrahim Khreisha, secretaris-generaal van de PLC. De
delegatie werd begeleid door de heer Abdelrahim Alfarra, ambassadeur van Palestina in
België, en de heer Hassan Balawi, verantwoordelijke voor de bilaterale betrekkingen met
België en Luxemburg op de Missie van Palestina in Brussel.
Het bezoek vond plaats in dramatische omstandigheden. Op 15 mei vond de zeventigste
herdenking van de Nakba plaats. Mede met het oog op deze herdenking vonden in Gaza
verschillende marsen plaats met dramatische afloop. Aan de vooravond van deze
herdenking verhuisden de Verenigde Staten hun ambassade van Tel Aviv naar Jeruzalem.
Ook de rampzalige humanitaire situatie in Gaza en de inter-Palestijnse verzoening kwamen
tijdens de verschillende gesprekken aan bod.
Op maandag 14 mei organiseerde de Belgische Groep van de Interparlementaire Unie, in
samenwerking met de Missie van Palestina bij de EU, België en Luxemburg, een conferentie
over de situatie van de kinderrechten in Palestina en meer specifiek van de kindgevangenen.

Er waren toespraken van de heer Geert Cappelaere van UNICEF over de kinderrechten in het
Midden-Oosten, de heer Ivan Karakashian van Defence for Children (DCI) Palestine over de
kinderrechten in Palestina, mevrouw Montserrat Carreras van Amnesty International over
de Campagne Ahed Tamimi, de heer Azzam Alahmad, fractieleider van Fatah in de
Palestijnse Wetgevende Raad, en mevr. Gwenaëlle Grovonius, Kamerlid en voorzitster van
de Sectie België-Palestina van de Belgische Groep van de IPU.
Nadien ontmoette de delegatie de heer
Siegfried Bracke, Voorzitter van de Kamer
van volksvertegenwoordigers.
De
Kamervoorzitter
wenste
meer
informatie over de gebeurtenissen in Gaza.
Hij informeerde naar de verzoeningsgesprekken tussen Fatah en Hamas. Hij is
van mening dat het uitblijven van een
akkoord tussen beide partijen een
belangrijke handicap betekent voor de
Palestijnen bij de onderhandelingen met
Israël en de Internationale Gemeenschap.
Ook de verslechterende humanitaire en
economische situatie in Gaza en de
Westbank die mede het gevolg zijn van de
Amerikaanse beslissing om de steun aan
UNRWA terug te schroeven evenals de administratieve detentie kwamen ter sprake.
Meer in het algemeen werd de haalbaarheid van de tweestatenoplossing in vraag gesteld.
De Kamervoorzitter herhaalde de Belgische vraag naar een vreedzame diplomatieke
oplossing. De Palestijnse delegatieleden drongen aan op een erkenning van de Staat
Palestina door België en de naleving van alle internationale afspraken.

Op dinsdag 15 mei ontmoette de
delegatie de heer Jan Peumans,
Voorzitter van het Vlaams Parlement.
Tijdens dit gesprek werd er gesproken
over de Nakba en de gevolgen voor de
Palestijnse bevolking. Er werd ook
verwezen naar het recent bezoek van
Minister-President Geert Bourgeois aan
Israël en de Palestijnse gebieden en de
Vlaamse initiatieven in de regio. Er werd
onderzocht op welke wijze een grotere
samenwerking tussen lokale entiteiten
uit beide landen georganiseerd kan
worden.

Nadien vond er een
gedachtewisseling
plaats
met verschillende leden van
de bilaterale sectie van de
IPU.
De commissie voor de
Buitenlandse Aangelegenheden van de Kamer,
voorgezeten door de heer
Dirk Van der Maelen, wijdde
een formele zitting aan de
politieke
situatie
in
Palestina en de dramatische
gebeurtenissen in Gaza.
Ook een gesprek met de heer Rudy Demotte, Minister-President van de Franse
Gemeenschap (Fédération Wallonie-Bruxelles) stond op het programma. Een mogelijk
bezoek van de Minister-President aan Palestina evenals het dossier van het
samenwerkingsakkoord tussen de Fédération Wallonie-Bruxelles en Palestina kwamen ter
sprake.

De dag werd afgesloten met een ontmoeting met de heer Renaat Landuyt, Burgemeester
van Brugge, en de heer Pol Van den Driessche, Senator, Voorzitter van de Belgische Groep
van de IPU. Er werd afgesproken om te kijken op welke wijze Brugge en Bethlehem kunnen
samenwerken.

Woensdag 16 mei startte met een ontmoeting met leden van het Brussels Parlement de
heer Fouad Ahida, mevr. Nadia El Yousfi en mevr. Céline Delforge, gevolgd door een
audiëntie met mevr. Christine Defraigne, Voorzitster van de Senaat.
Er werd eveneens een middagmaal aangeboden door de Voorzitter van het Waals
Parlement, de heer André Antoine, in aanwezigheid van de Waalse parlementsleden
Christophe Collignon, Pierre-Yves Dermagne en Hélène Ryckmans.
In de namiddag trok de delegatie naar Namen voor een bezoek aan de Citadel van Namen,
gevolgd door een reeks ontmoetingen met het middenveld, georganiseerd door de
Association belgo-palestinienne van Namen.

