Sectie België – Slowakije / Tsjechische Republiek

10 mei 2017

Ontmoeting met de ambassadeurs van Slowakije en de Tsjechische
Republiek, Z.E. de heer Stanislav VALLO en Z.E. de heer Jaroslav KURFÜRST

Mevrouw Cindy FRANSSEN, voorzitster van de sectie Slowakije /Tsjechische Republiek
heeft op woensdag 10 mei 2017 de Excellenties Stanislav VALLO, ambassadeur van
Slowakije, alsook zijn Tsjechische ambtgenoot Jaroslav KURFÜRST, beiden vergezeld van
hun adjuncten, dames Kristina HAUSEROVA en Kristina HAUSEROVA ontvangen.

Van links naar rechts : Kristina HAUSEROVA, Stanislav VALLO, Cindy FRANSSEN, Jaroslav KURFURST & Tamara
KATUSCAK.

Het doel van de ontmoeting was na te gaan of in 2018 in het Federaal Parlement een
herdenking kan worden georganiseerd van zowel het eeuwfeest van de oprichting van
Tsjechoslowakije als van de vijftigste verjaardag van de invasie van het Rode Leger in
augustus 1968. België en Tsjechoslowakije hebben, behalve hun geringe uitgestrektheid en
centrale ligging tussen diverse Europese grootmachten, een verleden van vreemde invasies
en overheersingen gemeen. België was dan ook in 1918, net na de Eerste Wereldoorlog,
een van de eerste naties die de onafhankelijkheid van Tsjechoslowakije erkende. Tijdens de
Tweede Wereldoorlog, na de overrompeling door de Duitse troepen van beide naties, gingen
de Belgische en Tsjechoslowaakse regeringen in ballingschap te Londen. In 1968 was de
solidariteit van alle Belgen met het verzet tegen de Sovjet-invasie – die tot doel had de
Praagse Lente te onderdrukken – compleet en ondubbelzinnig, zoals blijkt uit talloze
documenten uit die tijd.
Deze herdenking zou volgend jaar idealiter na Pasen doorgaan in de Senaat en een van de
talrijke evenementen zijn waarop deze twee historische jaren zowel op politiek als cultureel
vlak worden herdacht. Met Bozar wordt trouwens onderhandeld om een grootse
fototentoonstelling van de gebeurtenissen die wereldwijd in 1968 plaatshadden, op te zetten.
Een tentoonstelling in het peristylium alsook een plechtige zitting met genodigden uit de
politieke, universitaire, economische en culturele wereld kan eveneens worden overwogen.

