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Ontmoeting met de ambassadeur van Slovenië Z.E. Matjaz SINKOVEC
Senator Karl VANLOUWE, voorzitter van de sectie KroatiëSlovenië, heeft Z.E. Matjaz SINKOVEC, ambassadeur van
Slovenië sedert 2013, ontvangen op de Kamer. Z.E.
SINKOVEC was in 1989, nog voor de onafhankelijkheid van
zijn land, een autonome republiek van het voormalige
Joegoslavië,
medeoprichter
van
de
Sloveense
Democratische Partij en als zodanig lid van de oppositie
tegen het communistische regime.

Senator Karl VANLOUWE en
ambassadeur Matjaz SINKOVEC

Na de eerste vrije verkiezingen in 1990 werd hij verkozen
tot lid van de negentigkoppige Nationale Assemblee. Hij
was hoofdonderhandelaar voor onafhankelijk Slovenië op
de internationale conferentie over voormalig Joegoslavië
voorgezeten door Lord Carrington. Tot 1992 was hij
voorzitter van de commissie Buitenlandse Betrekkingen.
Nadien trad hij in diplomatieke dienst en fungeerde
tussen 1992 en 1997 als eerste Sloveens ambassadeur in
Londen.

In 2006 werd hij hoofd van de inlichtingendienst en in 2007 raadgever van premier Janez Jansa.
Slovenië werd in 2004 lid van de Europese Unie en van de Navo. Het land is ook sedert 2007 lid van
de eurozone en de Schengenruimte. Het land telt twee miljoen inwoners, waaronder twee
belangrijke minderheden van Hongaren en Italianen en ongeveer 10 % migranten, voornamelijk uit
de voormalige Joegoslaafse republieken.
De relaties met Duitsland en Italië (waar een belangrijke Sloveense minderheid woont) zijn
uitstekend. Met Oostenrijk wordt onderhandeld over de rechten van de Sloveense minderheid in
Karinthië, zeer present in zo’n tweehonderd dorpen. De relaties met Hongarije verlopen correct.
Met Kroatië is er een grensconflict, dat zijn oorsprong vindt in de periode dat Triëst een zogeheten
neutraal vrij gebied was. Slovenië heeft dit grensconflict niet aangegrepen om het lidmaatschap
van de Europese Unie van Kroatië te blokkeren. De zaak – Kroatië wil grenzen aan Italië, terwijl
Slovenië toegang wil tot de internationale wateren – ligt thans voor het Internationaal Gerechtshof
van Den Haag.
Z.E. SINKOVEC nodigt senator VANLOUWE uit op de viering, op 23 juni 2015, in het Brusselse
stadhuis van de Sloveense onafhankelijkheid die officieel twee dagen later wordt herdacht.

