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Ambasador Tunezji z wizytą w MSiT
Z Sghaierem Fatnassim spotkał się Sekretarz Stanu Jarosław Stawiarski
16 maja 2018 r. Pan Sghaier Fatnassi, Ambasador Tunezji w Warszawie spotkał się z Jarosławem
Stawiarskim, Sekretarzem Stanu w MSiT. Tematem spotkania był rozwój współpracy
polsko-tunezyjskiej w sporcie i turystyce.
Relacje między naszymi krajami od wielu lat są bardzo dobre. Zbliżające się Mistrzostwa Świata w
piłce nożnej w Rosji, podczas których będziemy mogli śledzić zmagania reprezentacji obu krajów,
dały pretekst do dyskusji na temat możliwości zintensyfikowania współpracy w obszarze sportu.
Ambasador Fatnassi z uznaniem wypowiadał się o polskich szkoleniowcach, z których wielu
pracowało w najlepszych tunezyjskich klubach i znacząco przyczyniło się do budowania obecnej siły
tamtejszej piłki. Obie strony zadeklarowały chęć pracy nad dokumentem dwustronnym w obszarze
sportu.
Pokreślono rolę i znaczenie turystyki w całokształcie stosunków gospodarczych pomiędzy oboma
krajami. Minister Stawiarski podkreślił, że absolutnym priorytetem w organizacji wyjazdów
zagranicznych jest bezpieczeństwo polskich turystów. W związku z zagrożeniem terrorystycznym
oraz sytuacją społeczno-ekonomiczną, Ministerstwo Spraw Zagranicznych wciąż ostrzega przed
podróżami do Tunezji. Ambasador Fatnassi zaznaczył, że miejscowe siły bezpieczeństwa podejmują
zdecydowane działania i od 2016 roku nie doszło w Tunezji do zamachu terrorystycznego
wymierzonego w turystów. Kraje Skandynawskie i Wielka Brytania, które monitorują stan
bezpieczeństwa w Tunezji, zdecydowały już o zniesieniu ostrzeżeń przed podróżą. Ambasador
Fatnassi wyraził nadzieję, że niedługo kolejne kraje, w tym Polska, również pójdą tym śladem.
Tunezja była destynacją turystyczną, która cieszyła się dużym zainteresowaniem ze strony polskich
turystów. Ich liczba jeszcze w 2012 roku przekraczała 100 tys. osób rocznie. W ubiegłym roku było
to ok 17 tys. osób, ale dzięki bezpośrednim połączeniom lotniczym z różnych miast w Polsce oraz
poprawiającym się stanem bezpieczeństwa, liczba ta może znów znacząco wzrosnąć.
Przypadająca w przyszłym roku 60-ta rocznica nawiązania stosunków dyplomatycznych między
Polską i Tunezją może stanowić dobry impuls do konkretnych działań i wspólnych projektów,
również w obszarze sportu i turystyki.

