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Ontmoeting met Z.E. de heer Jaroslav KURFÜRST, ambassadeur
van de Tsjechische Republiek

De heer Pol VAN DEN DRIESSCHE, voorzitter van de Belgische Groep van de IPU, heeft
Z.E. de heer Jaroslav KURFÜRST, al één jaar ambassadeur van de Tsjechische Republiek
in België, ontvangen voor een gedachtewisseling. Sectievoorzitster Cindy FRANSSEN
was afwezig met kennisgeving wegens ziekte.

Voorheen vertegenwoordigde de heer KURFÜRST zijn land in respectievelijk Moskou en
Washington. De Tsjechische ambassadeur onderstreept het belang van bilaterale
diplomatieke contacten tussen kleinere landen. Meer dan twee derde van het
diplomatiek overleg betreft Europese zaken. Volgend jaar is een bijeenkomst gepland
van de premiers van de Benelux en de Visegrad-groep. Praag ambieert de spil te zijn van
deze groep. Polen, de grootste lidstaat van de groep, heeft een complexe diplomatie,
aangezien het een van de belangrijkste EU-staten is, maar ook bevoorrechte
betrekkingen onderhoudt met de Baltische staten, met de landen van het Oostelijk
Partnerschap, maar ook rechtstreeks met Duitsland en de Verenigde Staten.
De Tsjechische ambassadeur realiseert zich heel goed dat de indruk bestaat dat de
Centraal-Europese landen inzake de opvang van vluchtelingen uit de oorlogsgebieden in
het Midden-Oosten niet doen wat ze moeten doen. De lidstaten van de Visegrad-groep
willen niet dat hen van bovenaf iets wordt opgelegd waardoor ze de controle over hun
migratiebeleid zouden verliezen. Het is onmogelijk een duidelijk onderscheid te maken
tussen oorlogsvluchtelingen en economische migranten.
De Tsjechische Republiek telt 8 % buitenlanders, net als Nederland. Het grootste deel
wordt gevormd door de Vietnamezen - circa 80.000 -, die meestal kleine handeltjes
hebben opgezet, zoals kruidenierszaken en restaurants. Voorts telt de Tsjechische
Republiek 100.000 Oekraïners, die zelfs met een universitaire opleiding voornamelijk in
de bouwsector zijn tewerkgesteld.
De terughoudendheid van de landen van de Visegrad-groep heeft te maken met het feit
dat de vluchtelingen de Balkan en Centraal-Europa sowieso als een doorgangsgebied
beschouwen. Hun eindbestemming is meestal Duitsland. Een andere anekdote illustreert
hoe de opvang soms uitdraait. Praag was in 2008 bereid 80 Cubaanse dissidenten op te
nemen. Uiteindelijk kwam de helft hiervan naar Tsjechië. Een jaar later waren de
meesten hiervan naar Spanje of Californië uitgeweken.
Ten slotte wijst de ambassadeur erop dat Pilsen, net als Bergen, culturele hoofdstad is
en Antwerpen de natuurlijke zeehaven van Tsjechië is. De ambassadeur zal het
Tsjechische Parlement verzoeken de mogelijkheid na te gaan een ontmoeting met de
Belgische parlementariërs te organiseren.

