Interparlementaire Unie
Bilaterale sectie Rwanda
Ontmoeting met twee vertegenwoordigers van de Rwandese ambassade

Op dinsdag 28 september 2021 vond een ontmoeting plaats tussen mevrouw Katia Segers, voorzitster
van de bilaterale sectie Rwanda van de Belgische Groep van de Interparlementaire Unie, en twee
vertegenwoordigers van de Rwandese ambassade in Brussel: de heer Dieudonné Rugambwa
Sebashongore, ambassadeur van Rwanda in België, het Groothertogdom Luxemburg en de Europese
Unie, en mevrouw Marie Grâce Nyinawumuntu, eerste adviseur op de Rwandese ambassade.
Er werden eerst ervaringen uitgewisseld over de manier waarop de beide landen het hoofd hebben
geboden aan de coronacrisis en hoe de Europese resp. Afrikaanse context ter zake een impact heeft
gehad. Rwanda heeft het aantal besmettingen, ziekenhuisopnames en overlijdens relatief goed onder
controle kunnen houden, al zorgde de instroom van personen uit de Democratische Republiek Congo
naar aanleiding van de vulkaanuitbarsting in Goma voor een aanzienlijke verspreiding van het virus.
Vervolgens kwam ook de gemeenschappelijke geschiedenis van Rwanda en België aan bod en werden
de ontwikkelingen die Rwanda heeft doorgemaakt sinds de genocide van 1994 overlopen.
De dossiers die de verhoudingen tussen België en Rwanda momenteel onder druk zetten, kwamen
uitvoerig aan bod. Het meest actuele dossier dat door mevrouw Segers werd aangekaart, was de
recente veroordeling van de heer Paul Rusesabagina door een Rwandese rechtbank, nadat hij eerst
tegen zijn wil en buiten zijn medeweten om naar Rwanda werd overgevlogen en waarbij zijn
fundamentele rechten op diverse manieren geschonden werden, zoals uit verslagen van
mensenrechtenorganisaties naar voor komt. Zo kon hij, ondanks zijn statuut als Belgisch staatsburger,
de Belgische advocaat en de arts van zijn keuze niet raadplegen. Mevrouw Segers benadrukte het belang
van dit dossier, dat het niveau van de symboliek overstijgt omdat het aantoont dat er een fundamenteel
probleem inzake rechten en vrijheden in Rwanda is. Zij wees ook op de resolutie die de Kamer van
volksvertegenwoordigers over dit dossier op 24 juni 2021 heeft aangenomen:
https://www.dekamer.be/FLWB/PDF/55/1842/55K1842006.pdf.
Mevrouw Segers benadrukte dat België goede en vriendschappelijke relaties met Rwanda nastreeft en
bereid is voort te bouwen aan een vruchtbare samenwerking op politiek, economisch en cultureel vlak,
maar dat daar dan ook vanuit Rwanda iets tegenover moet staan: een bereidheid tot een open dialoog,
een duurzaam ontwikkelingsmodel, een op pluralisme en inclusie gerichte samenleving, respect voor
fundamentele rechten en vrijheden, respect voor de soevereiniteit van buurlanden, een evolutie in de
richting van democratisering.
Mevrouw Segers kondigde aan dat zij de bilaterale sectie Rwanda zal bijeenroepen om verder na te
denken over de verhoudingen tussen België en Rwanda en over de randvoorwaarden die moeten
worden vervuld om een zinvolle dialoog en samenwerking mogelijk te maken. De ambassadeur
verklaarde zich bereid tot verdere contacten en gedachtewisselingen met leden van de sectie of met de
sectie in haar geheel.

