Sectie België-Slowakije

14 mei 2013

Lunch op de residentie van Z.E. Ján Kuderjavý,
ambassadeur van Slowakije
Z.E. Ján Kuderjavý, ambassadeur van Slowakije voor België en Luxemburg, nodigde op dinsdag 14 mei
2013 de leden van de missie, die van maandag 18 tot woensdag 20 maart 2013 een bezoek brachten
aan de Slowaakse Nationale Raad, uit voor een lunch in zijn residentie in Ukkel.

De delegatie bestond uit :
Cindy Franssen (CD&V), hoofd van de delegatie
Louis Siquet (PS)
Fauzaya Talhaoui (sp.a)
Als administratief secretaris fungeerde Serge De Ryck. Senator Danny Pieters liet zich
verontschuldigen. Doel van de lunch was na te praten over voornoemde missie, te vernemen welke
indrukken die had nagelaten en na te gaan hoe de banden tussen beide landen nog verder konden
worden aangehaald.
De Slowaakse ambassadeur vertoeft reeds een twintigtal jaren, zij het in verschillende functies, in
Frankrijk en de Benelux. Hij volgt zowel de nationale als de lokale politiek van zeer nabij. Zo ging zijn
aandacht onder meer uit naar de hervorming van de Senaat en de financiering van de politieke
partijen. Recentelijk nodigde Daniël Termont, burgemeester van Gent, hem uit om de problematiek
van de instroom van burgers uit Bulgarije, Roemenië en ook Slowakije, voornamelijk behorend tot de
Roma-gemeenschap, te bespreken. In Slowakije wordt een onderscheid gemaakt tussen het
staatsburgerschap en de nationaliteit. Deze laatste heeft veeleer betrekking op de origine van een
persoon (Tsjechische, Hongaarse of Roemeense, bijvoorbeeld) dan op de rechten en verplichtingen
die men als Slowaaks staatsburger heeft.

De evolutie die Slowakije op korte tijd heeft doorgemaakt, is indrukwekkend. Van communistisch
aanhangsel van het na de Eerste Wereldoorlog onafhankelijk verklaarde Tsjecho-Slowakije kon het in
het eerste decennium van de 21e eeuw uitgroeien tot groeitijger van Centraal-Europa en volwaardig
lid van de Europese Unie. Ook is het, in tegenstelling tot Tsjechië, lid van de eurozone. Alleen een
met veel wilskracht doorgezette hervormingstrein heeft tot dit resultaat kunnen leiden. Slovenië
daarentegen, geen buurland maar niettemin ooit beschouwd als het rijkste land van CentraalEuropa, verkeert momenteel in zeer slechte papieren omdat het wellicht de noodzakelijke
hervormingen niet tijdig heeft doorgevoerd. Toch moet Slowakije onder meer op vlak van onderwijs,
gezondheidzorg en sociale zekerheid nog vooruitgang boeken en de sociaaleconomische kloof tussen
de hoofdstad Bratislava en de rest van het land verkleinen.

