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Interviu cu presedintele R. Croatia Kolinda Grabar-Kitarovic
miercuri, 22 noiembrie 2017

Cu prilejul vizitei oficiale întreprinse în România i a întâlnirii cu minoritatea croat din satele caraoveneti, preedintele R. Croaia
Kolinda Grabar-Kitarovi a acordat un interviu
în exclusivitate pentru Hrvatska granica, publicacie bilingv a croacilor din România.

În cadrul interviului din sediul central din Caraova al Uniunii Croailor din România, preedintele Kitarovi a evideniat, printre
altele, faptul c relaiile economice dintre R. Croaia i România nu se ridic la nivelul unde se regsesc astzi relaiile politice
dintre cele dou ri. Cu toate c schimburile comerciale au început s creasc în acest an, dup cderea de anul trecut, ele sunt în
continuare modeste, a declarat preedintele Kitarovi, exprimându-i totodat sperana c forumul economic susinut la Bucureti
v-a consolida economiile celor dou ri prin înelegeri i afaceri concrete. Pe de alt parte, este foarte important a se investi în
învarea limbii croate în România, a limbii române în Croaia, dar i în stoparea plecrii tinerilor în alte ri, pe pieele de munc din
vest, a accentuat Kolinda Grabar-Kitarovi.

Cum ai evalua relaiile bilaterale dintre R. Croaia i România, mai ales relaiile economice, având în vedere c în acest domeniu
exist întotdeauna loc pentru mai bine? Desigur, relaiile dintre România i Croaia sunt excelente, nu exist întrebri deschise
între rile noastre. Totui, întotdeauna exist spaiu unde se poate prelungi în continuare colaborarea, iar economia este,
categoric, unul dintre aceste domenii. Schimburile comerciale sunt relativ modeste, mai ales investiiile, aproximativ 20
de milioane de euro dinspre partea croat, i ceva mai puin dinspre partea român. În ultimul an am înregistrat chiar o scdere
a schimburilor economice. În acest an schimburile economice au început s creasc, avem de-a face, evident, cu o reînviere
a standardului de via în ambele ri. Sper ca vizita aceasta i, mai ales, forumul economic care a avut loc la Bucureti s
accelereze relaiile economice. Atept ca forumul economic s genereze înelegeri concrete, afaceri concrete, s faciliteze
deschiderea ambelor piee pentru produse i servicii reciproce i s dinamizeze colaborarea dintre economiile noastre.

Se poate spune c cele dou mici comuniti, m refer la comunitatea croat din România i la comunitatea român din Croaia,
sunt veritabile puni de legtur i prietenie care contribuie la relaiile excelente dintre Croaia i România?

Desigur, în cazurile României i Croaiei este, într-adevr, aa. Situaia celor dou comuniti, i a comunitii croate din România i a
comunitii române din Croaia, este mai mult decât bun având în vedere poziionarea statului sau a administraiei publice în
raport cu comunitatea. Desigur, niciodat nu exist bani suficieni pentru finanarea asociaiilor culturale sau de alt gen i
întotdeauna trebuie s facem cât mai mult pentru a permite oamenilor ca în aceste condiii de globalizare, când tot mai muli
tineri aleg limba englez în detrimentul limbii materne, când folosesc atât de multe cuvinte strine în limba lor, s investim în
învarea limbii croate în România i a limbii române în Croaia. Avem limba istroromân care este protejat în mod special, exist,
prin urmare, foarte multe lucruri care ne unesc i îmi face plcere c biserica catolic din Croaia a pus capela Ivan Boteztorul
la dispoziia comunitii române, comunitii ortodoxe române, pentru a putea celebra liturgia religioas în acest spaiu.

În final, ce mesaj ar dori s transmit preedinta Croaiei croailor din România?

Perseverai, perseverai aici. Desigur, ne dorim ca i croaii i comunitatea croat s se întoarc în Croaia, dar, la fel, ne dorim s
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îmbuntim viaa lor în locul în care triesc deja de secole ca i comuniti minoritare, cum e cazul aici în România.
De asemenea, dorim s oprim acele trenduri care exist i în România i în Croaia ca îndeosebi tinerii s ne plece în vest, în pieele
de munc din vest sau în alte ri, i ca cel mai valoros lucru pe care îl avem, oamenii tineri, s-l pierdem în favoa-rea altor ri. Cu
siguran, acest fapt ar contribui la bunstarea Uniunii Europene în întregul ei, dar ar fi în defavoarea societii noastre i de
aceea trebuie s investim mult mai multe eforturi i pentru propriul popor din propria ar, dar i, desigur, pentru minoritile
noastre din alte ri.

Ivan Dobra
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