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Ontmoeting met een delegatie uit Litouwen

SAMENSTELLING VAN DE DELEGATIE
○ Vilija ALEKNAITÉ-ABRAMIKIENÉ (°1957, delegatieleidster, christen-democrate,
ondervoorzitster van de OVSE-assemblee, lid van de Seimas)
○ Mecislovas ZASCIURINSKAS (°1946, sociaal-democraat, lid van de Seimas)
Van Belgische zijde werd de delegatie ontvangen door :
○ Andries GRYFFROY (Senaat, N-VA), lid van de sectie
○ Serge DE RYCK, administratief secretaris

AANLEIDING VAN HET BEZOEK
De Litouwse parlementaire delegatie werd afgevaardigd op een vergadering van het
Comité van de Regio’s in het Vlaams Parlement. Via haar ambassade wenste de Litouwse
delegatie de Belgische Vriendschapsgroep te ontmoeten. Ter herinnering : een Belgische
delegatie bezocht afgelopen juni Vilnius en een Litouwse delegatie begaf zich afgelopen
september naar Brussel.

Van links naar rechts : Mecislovas ZASCIURINSKAS, tolk Giedrė DAUGÉLAITÉ, Andries
GRYFFROY en Vilija ALEKNAITÉ-ABRAMIKIENÉ .

GESPREKSTHEMA’S
Vluchtelingencrisis
Litouwen zal eerlang 1.100 Syrische vluchtelingen opvangen. De vandaag quasi onbestaande
opvangstructuur moet worden uitgebreid. Voorbeeld : Vilnius telt niet één moskee. In
tegenstelling tot België heeft Litouwen in de naoorlogse periode weinig of geen immigratie
gekend, hetzij dan uit Rusland in het Sovjettijdperk. Kandidaat-vluchtelingen zouden binnen
drie maanden de taal moeten leren. De Europese Unie legt wel quota op maar beschikt niet
over specifieke criteria inzake integratie. Zelfs in België is, naargelang van het Gewest, geen
eensgezindheid over het door de erkende vluchtelingen te volgen integratietraject.
Aanslagen in Parijs
De Franse president François Hollande heeft een oproep gedaan aan de lidstaten van de
Europese Unie om de Islamitische Staat, verantwoordelijk voor de aanslagen, ook met
grondtroepen aan te vallen. De Amerikaanse president Barack Obama heeft deze optie
afgewezen. De Navo wordt dus niet aangesproken in deze. Hoe zullen de partners van
Frankrijk binnen de Europese Unie hierop reageren ? Deze vraag houdt de Litouwers
bezig omdat ze de solidariteit van de Navo nodig hebben in hun verzet tegen het
Russische agressiebeleid dat zich ook tot het Nabije Oosten uitbreidt.

