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Ontmoeting met H.E. Mevr. Naghman Hashimi,
ambassadeur van Pakistan

Bezoekers



Mevrouw Naghman Hashimi, ambassadeur van Pakistan;
De heer Nauman Bashir Bhatti, ambassaderaad.

Aanwezigen van de sectie



Mevrouw Petra De Sutter, senator, voorzitter van de bilaterale sectie;
De heer Marc Jolling, secretaris van de bilaterale sectie.

Volgende thema’s werden besproken :

















De recente verkiezing van oud-cricketkampioen, Imran Khan, tot premier van Pakistan.
Mevr. Hashimi zegt dat Premier Khan jongeren heeft kunnen inspireren die ontmoedigd
waren. Zijn succes is tevens te danken aan zijn anti-corruptie discours.
De prioriteiten van de nieuwe regering :
 Macro-economische stabiliteit en duurzame ontwikkeling;
 Strijd tegen corruptie;
 Stabiliteit en vrede in Pakistan en de omringde buurlanden.
De economische toestand. Pakistan is een van de snelst groeiende economieën in de
wereld.
De weg naar democratie in Pakistan. Ambassadeur Hashimi onderstreept dat Pakistan op
weg is om een sterk democratisch land te worden. Volgens de diplomate zijn Pakistani
politiek bewuste mensen die opkomen voor hun rechten. Zij onderstreept dat Pakistan
vandaag zijn derde burgerregering op rij heeft.
De impact van de klimaatverandering in Pakistan met onder andere het smelten van de
Biafo gletsjer.
Ambassaderaad Nauman Bashir Bhatti benadrukt dat er miljoenen bomen werden geplant
in Pakistan in de afgelopen jaren (initiatief van de regering met de naam ‘Miljard Bomen
Tsunami’).
De afgeblazen cartoonwedstrijd over profeet Mohammed van de Nederlandse politicus
Geert Wilders.
De geopolitieke ligging van Pakistan (buurlanden China, India, Iran en Afghanistan).
De relaties met buurland China. Pakistan en China onderhouden al eeuwenlang
uitstekende relaties. Beide landen hebben een historische en geografische band.
Het investeringsproject CPEC (China–Pakistan Economic Corridor) dat kadert in het Belt and
Road Initiative van de Chinese President Xi Jinping.
De relaties met buurland India. Een verder dialoog is noodzakelijk om de grensconflicten
op te lossen.
Het verslag van de VN over de toestand van de mensenrechten in Kashmir werd kort
besproken. Ambassadeur Hashimi zegt dat de internationale gemeenschap druk moet
uitoefenen op India.
https://www.ohchr.org/Documents/Countries/IN/DevelopmentsInKashmirJune2016ToApri
l2018.pdf
De relaties met de EU worden als uitstekend bestempeld.
De relaties met de Verenigde Staten die 300 miljoen dollar aan militaire hulp voor Pakistan
schrappen. Het recente bezoek van Staatssecretaris Pompeo aan Pakistan. De negatieve
impact van President Trump op de reeds sterk aanwezige anti-Amerikaanse gevoelens in
Pakistan.

