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Ontmoeting met een Saoedische parlementaire delegatie
De voorzitter van de Belgische IPU-groep, senator Pol Van Den Driessche, ontving een delegatie van
de vriendschapsgroep voor België van het Saoedische parlement, de Majlis Ash-Shura.
Samenstelling van de delegatie:
- Z.H. Prins Dr. Khalid Bin Abdallah AL SAUD, voorzitter van de vriendschapsgroep SaoediArabië/België van de Majlis Ash-Shura
- Dr. Naif ALRUMI, lid van de Majlis Ash-Shura
- Dr. Musaed ALFRAYAN, lid van de Majlis Ash-Shura
- Mevr. Huda ALHULAISSI, lid van de Majlis Ash-Shura
- dhr. Ahmed ALSHAHRANI, protocoldienst van de Majlis Ash-Shura
- M. Fahd ALKHALID, protocoldienst van de Majlis Ash-Shura.
De delegatie werd begeleid door Z.E. dhr. Abdulrahman ALAHMED, ambassadeur van Saoedi-Arabië
in België, en dhr. Sultan ALKHALIFA, eerste secretaris op de ambassade van Saoedi-Arabië.

Dhr. Van Den Driessche verwees bij de start van het onderhoud naar het bezoek van een delegatie
van de Belgische IPU-sectie voor Saoedi-Arabië aan Riyad in mei 2018 en dankte de Majlis Ash-Shura
voor zijn gastvrijheid. Prins Khalid herinnerde eraan dat België en Saoedi-Arabië al 70 jaar goede
betrekkingen onderhouden en pleitte voor meer contacten om elkaar beter te begrijpen. Hij wees er
in dat verband op dat Saoedi-Arabië zijn visabeleid versoepelt en ook de toeristische uitwisseling wil
bevorderen.
Tijdens de vergadering kwamen de volgende thema’s aan bod:
-

de strijd tegen terrorisme en radicalisering: de delegatie beklemtoonde dat dit voor SaoediArabië een prioriteit is en verwees naar de talrijke maatregelen die genomen werden, ook
inzake preventie van terrorisme (bijv. het systematisch screenen van de sociale media en een
zeer succesvol deradicaliseringsprogramma). De beschuldiging als zou het exporteren van
het wahabisme direct of indirect verantwoordelijk zijn voor de radicalisering in Europa werd
van de hand gewezen. Volgens de delegatie hebben de inlichtingendiensten van Iran en Syrië
wel de hand in de verspreiding .van het terrorisme in het Midden-Oosten en daarbuiten.

-

hulp aan de Jezidi’s: senator Van Den Driessche verwees naar het hulpprogramma van de
Vlaamse regering en vroeg of Saoedi-Arabië eveneens hulp verleent aan deze
bevolkingsgroep, die bijzonder onder de terreur van Daesh heeft geleden. De delegatie
antwoordde dat Saoedi-Arabië een belangrijke donor is voor hulp aan alle vluchtelingen van
de conflicten in Irak en Syrië. De relaties van Saoedi-Arabië met Irak zijn sterk verbeterd.
Voor Saoedi-Arabië is het voor de veiligheid van Irak van essentieel belang dat alle
bevolkingsgroepen – soennieten, sjiieten, Koerden en Jezidi’s – aan hun trekken komen.
Saoedi-Arabië geeft ook veel hulp voor de wederopbouw van Irak (o.a. herstel van het
elektriciteitsnetwerk).

-

de oorlog in Jemen: dhr Van den Driessche stelde dat Saoedi-Arabië hier een serieus
imagoprobleem heeft en verantwoordelijk gehouden wordt voor de humanitaire crisis in
Jemen. De delegatie repliceerde dat Saoedi-Arabië in plaats van bekritiseerd bedankt zou
moeten worden. De Houthirebellen zijn een kleine minderheid in het land die door Iran
gebruikt wordt om de controle over Jemen te verwerven. Indien Saoedi-Arabië niet had
ingegrepen zou Jemen een tweede Syrië geworden zijn met een gelijkaardig
vluchtelingenprobleem voor Europa als gevolg. Saoedi-Arabië investeert miljarden in Jemen,
ook in humanitaire hulp. Dat die hulp niet terecht komt, is grotendeels de schuld van de
Houthi-rebellen.

-

de rivaliteit met Iran: de delegatie stelde dat de wrijvingen tussen Iran en Saoedi-Arabië in
Europa ten onrechte vernauwd worden tot een strijd om regionale hegemonie. Dat is een
simplistische benadering. De inmenging van Iran in zijn buurlanden (Libanon, Syrië, Jemen)
heeft tot doel om minstens gedeeltelijk controle te verwerven over die landen en er zijn
culturele waarden op te dringen. Europa beseft dit niet voldoende.

-

strijd tegen de klimaatverandering: de delegatie verwees naar het grote nationale
hervormingsprogramma “Vision 2030”, dat tot doel heeft de economie van Saoedi-Arabië te
diversifiëren en de afhankelijkheid van aardolie drastisch te verminderen. Daarin zit ook een
belangrijk luik voor hernieuwbare energie, vooral zonne-energie. Saoedi-Arabië heeft de
ambitie een belangrijke leverancier van hernieuwbare energie te worden voor de regio en
daarbuiten en zoekt Europese partners om daarvoor de nodige distributienetwerken uit te
bouwen.

-

vrouwenrechten: dit onderwerp
kwam kort aan bod. De delegatie
benadrukte de belangrijke
inspanningen die Saoedi-Arabië
levert inzake opleiding en toegang
tot de arbeidsmarkt van vrouwen.

Tot slot herhaalde Prins Khalid de
uitnodiging aan de Kamervoorzitter
van september 2018 om met een
parlementaire delegatie een officieel
bezoek te brengen aan Saoedi-Arabië.

