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SUSRET U ZGRADI DRI
joi, 13 martie 2014

{xtypo_quote}U utorak 18. veljae 2014. godine organiziran je u zgradi Odjela za meuetnike odnose u Bukure&scaron;tu
susret izmeu Veleposlanice Republike Hrvatske u Rumunjskoj i predstavnika Hrvata iz na&scaron;e države s gospoom E.
Laczikom, državnom tajnicom Odjela za meuetnike odnose Rumunjske vlade. {/xtypo_quote}

Uz gospou Lacziko sastanku je prisustvovao i Aledin Amet, državni podtajnik istoga Odjela. Kada je rije o predstavnicima
Hrvata iz Rumunjske, sastanku su nazoili Slobodan Gera, zastupnik hrvatske manjine u Rumunjskom parlamentu,
Ljubomir Radan, predstavnik Zajedni&scaron;tva Hrvata u Rumunjskoj te Petar Hacegan, predsjednik DSHR-a, u
svojstvu predstavnika organizacije na ijem je elu.

Veleposlanica Andrea Gustovi Ercegovac je na poetku susreta openito informirala prisutne o Hrvatima iz Rumunjske,
istaknuv&scaron;i da su se prvi valovi Hrvata preseljavali na rumunjske prostore ve u 14. stoljeu te su se sauvali preko
500 godina na ovim mjestima zahvaljujui gostoljubljivosti veinskog naroda i drugih nacionalnosti s kojima su zajedno
živjeli, a vjerojatno i zbog svoje infrastukturne izoliranosti. Relevantni primjer je zajednica kara&scaron;evskih Hrvata iz
Kara&scaron;-severinske županije, inae najstarija od dvanaest hrvatskih autohtonih manjina, smje&scaron;tena u krasnim
pejzažima i relativno izoliranim malim selima na vrhu brda. Njezina ekscelencija je jo&scaron; istaknula da hrvatska država
na razne naine pomaže Hrvatima u Rumunjskoj te je izrazila zahvalnost Rumunjskoj vladi na pomoi koju sve ove godine
pruža hrvatskoj manjini, a rije je u prvom redu o znaajnom novcu kojeg iz prorauna izdvaja za na&scaron;u manjinu ali i o
injenici da cijelo vrijeme imamo zastupnika u Rumunjskom parlamentu. Isto tako, hrvatska manjina iz Rumunjske je
unato malobrojnosti veoma aktivna, postoje i dvije udruge, najstarija i najvea je Zajedni&scaron;tvo Hrvata u
Rumunjskoj, osnovano jo&scaron; 1991. god, a druga je Demokratski Savez Hrvata u Rumunjskoj, jo&scaron; je pri kraju
svog govora naglasila veleposlanica Andrea Gustovi Ercegovac.

Kudikamo potpunija slika Hrvata u Rumunjskoj bi za neupuene bila proiza&scaron;la da je Nj. ekscelencija navela kako
ove dvije organizacije nemaju ravnopravan položaj u predstavljanju hrvatske manjine, nego je Zajedni&scaron;tvo Hrvata
reprezentativna udruga, koja pravo predstavljanja uvijek ostvaruje na izborima, kako mjesnim tako i parlamentarnim. I
Odjel za meuetnike odnose Rumunjske vlade, iako ne uskrauje nikome pravo na slobodno organiziranje, jasno je za
vrijeme susreta naglasio da surauje ve itav niz godina iskljuivo sa ZHR, koju smatra jedinom reprezentativnom
organizacijom Hrvata u Rumunjskoj.

Zastupnik Slobodan Gera, predstavnik Hrvata u Rumunjskom parlamentu,
nije se previ&scaron;e zaustavio na susretu u zgradi DRI-a, upravo zbog raznih
poku&scaron;aja stavljanja znaka jednakosti izmeu dvije spomenute
organizacije. Slobodan Gera je ocjenio kako prisustvom predsjednika
rivalne, nelegalne organizacije i sam je susret nelegitiman. Netom prije
&scaron;to je u znak protesta napustio dvoranu, visoki uzvinik je naglasio
kako hrvatska manjina treba sama, demokratski, bez iije pomoi,
pogotovo Ambasade, izabrati svoje predstavnike u raznim institucijama
jer bi se u protivnom stvarali nepoželjni i negativni presjedani, &scaron;tetni
po ugled na&scaron;e ionako malobrojne manjine. Zastupnik je vjerojatno
aludirao na nerazumnu odluku Veleposlanstva prema kojoj je predsjednik
rivalne organizacije predložen za lana Savjeta Vlade Republike Hrvatske
za Hrvate izvan Repulike Hrvatske unato kristalno jasnom lanku 19 iz
Zakona s kojim se ureuju odnosi R. Hrvatske s Hrvatima izvan RH :
&ldquo;Zajednice Hrvata izvan Republike Hrvatske svoje predstavnike u Savjet
predlažu iz redova najznaajnijih i najbrojnijih udruga, organizacija,
http://www.zhr-ucr.ro
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institucija ili drugih oblika organiziranja, na mandat od etiri godine
(primjer: iz Hrvatskog svjetskog kongresa i drugih)&rdquo;. Vrativ&scaron;i se
zastupniku Geri, iako se osobno ne slažem s nainom na koji je
manifestirao svoje nezadovoljstvo, bezrezervno dijelim njegovo
uvjerenje. Jedino ne razumijem za&scaron;to nije svojim glasom podržao
kandidaturu predstavnika ZHR-a za Savjet, kad je to imao priliku
napraviti.

Svrha susreta se inae odnosila na unapreenje statusa
hrvatske manjine u Rumunjskoj, a glavne teme razgovora bile su uglavnom
vezane za &scaron;kolstvo na hrvatskom jeziku i promociju hrvatskog jezika u
rumunjskim medijima, prije svega na radiju i televiziji. Predstavnik
Zajedni&scaron;tva Hrvata je ukratko prezentirao djelatnost redakcije Hrvatske
granice, posebice se osvrnuv&scaron;i na emisije na hrvatskom jeziku koje se
svakoga petka emitiraju na riikom radiju te na televizijske emisije
koje se emitiraju jedanput mjeseno na TVR3, dok je predsjednik DSHR,
izmeu ostalom, govorio o potrebi za dijalog i komplementarnost
djelovanja dviju udruga za boljitak i jaanje hrvatske zajednice s ovog
prostora. Najvažnije diskusije odnosile su se na obrazovanje na
hrvatskom jeziku. Veleposlanica Andrea Gustovi Ercegovac istaknula je
interes da se obrazovanje na hrvatskom jeziku održi na svim nivoima, od
vrtia do fakulteta, naglasila je potrebu da se pri zapo&scaron;ljavanju u
&scaron;kolama iz kara&scaron;evske zajednice, to jest &scaron;kolama gdje se ui hrvatski
jezik, prednost daje profesoru hrvatskog podrijetla te je manifestirala
želju da se vi&scaron;e u medijama predstave Hrvati i hrvatska manjina. Kada je
pak rije o bilateralnim odnosima Republike Hrvatske i Rumunjske oni su
u posljednje vrijeme ocjenjeni kao izvrsni, izuzetno dobri, bilo je
mi&scaron;ljenje obiju strana. Inae obje strane imaju interes ouvati
identitet i jaati zajednicu: Hrvatska ambasada u Rumunjskoj identitet
hrvatske manjine, a Rumunjska ambasada u Hrvat-skoj identitet rumunjske
manjine.

Ivan Dobra
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