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Ontmoeting met de nieuwe Poolse ambassadeur,
Z.E. de h. Artur ORZECHOWSKI

Senator Pol VAN DEN DRIESSCHE en Z.E. Artur ORZECHOWSKI

Loopbaan
De nieuwe Poolse ambassadeur, Z.E. de heer Artur ORZECHOWSKI heeft zijn geloofsbrieven
overhandigd op 6 oktober 2016. Om nader kennis te maken, werd een ontmoeting gepland,
waarop senator Pol VAN DEN DRIESSCHE, voorzitter van de Belgische sectie van de
Interparlementaire Unie (IPU), van gedachten kon wisselen met de nieuwe ambassadeur.

Na in Noord-Amerika op verscheidene ambassades te hebben gewerkt en in Brussel tien jaar
geleden adjunct van de permanente vertegenwoordiger bij de Navo te zijn geweest, heeft de
uit Lublin afkomstige ambassadeur verscheidene posten bekleed op het ministerie van
Buitenlandse Zaken in Warschau. Hij is ten zeerste vertrouwd met het Europees beleid.

Migratie
Een van de problemen waaraan Polen het hoofd moet bieden is de beheersing van de
migratiestromen. In de afgelopen decennia hebben twee miljoen Polen hun vaderland
verlaten. Een deel is teruggekeerd, maar een niet onbelangrijk deel heeft zich in het gastland
geïntegreerd. Polen heeft circa één miljoen migranten, voornamelijk uit Oekraïne. Die zijn
onder meer nodig om de Poolse industrie en landbouw draaiende te houden. Het
migratiebeleid, ook wat betreft de recente vluchtelingenstroom uit het Midden-Oosten,
wordt op het niveau van de Visegrad-landen (Polen, Tsjechische Republiek, Slovakije en
Hongarije) vastgelegd onder de noemer “flexible solidarity”. De ambassadeur is van oordeel
dat hulpprogramma’s aan de landen waaruit de vluchtelingen toestromen de beste remedie
zijn voor de vluchtelingencrisis.

Eeuwfeesten
In 2018 viert Polen het eeuwfeest van zijn na de Eerste Wereldoorlog herwonnen
onafhankelijkheid.
In 2019 zal de honderdste verjaardag worden herdacht van de bilaterale betrekkingen
tussen Polen en België.

Poolse Vriendschapsgroep
De ambassadeur hoopt dat er binnenkort een vriendschapsgroep "Polen-België" in het
Poolse parlement wordt opgericht. Een wederzijds bezoek zou dan aangewezen zijn.
De ambassadeur denkt aan enkele initiatieven, ook op lokaal vlak. Zo kunnen voornoemde
verjaardagen extra in de verf worden gezet. Men moet wel rekening houden met het feit
dat 2018 en 2019 in België verkiezingsjaren zullen zijn.

