
"Hrvatska vas nije zaboravila, ali zasigurno možemo i 

moramo učiniti još i više. Danas, kada smo suverena i 

samostalna država, tako se moramo i ponašati prema 

zaštiti identiteta i interesa pripadnika hrvatskoga 

naroda izvan hrvatskih državnih granica. To je naša 

obveza, ne samo kao dug prema prošlosti, nego još više 

kao zalog napretka i opstojnosti hrvatskoga naroda", 

poručila je Grabar-Kitarović otvarajući 23. Forum 

hrvatskih manjina na temu "Tradicijska kultura u 

hrvatskim manjinskim zajednicama - prošlost, 

sadašnjost i budućnost". 

Forum je organizirala Hrvatska matica iseljenika (HMI), 

a nazočili su mu i izaslanik premijera i državni tajnik 

Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Hrvatske 

Zvonko Milas, predstavnici institucija i udruga hrvatskih 

manjina iz Italije, Srbije, Slovenije, Mađarske, Austrije i 

Slovačke te predstavnici diplomatskog zbora zemalja u 

kojima naše manjine žive. 

Istaknuvši kako je odnos između domovinske i iseljene 

Hrvatske u žarištu njezine politike od početka mandata, 

Grabar-Kitarović rekla je i da je to jedno od područja 

državne politike za koje moramo imati izoštren 

senzibilitet i u kojemu trebamo pokazati maksimalno 

jedinstvo. 

 



"Stoga želim dati potporu i poticaj svima koji izravno 

rade na tom području, u čemu Hrvatska matica 

iseljenika ima važnu i neizostavnu ulogu", kazala je. 

Naglasila je i da među hrvatskim iseljeništvom, čiji se 

broj procjenjuje na najmanje tri milijuna, hrvatske 

manjine u europskim državama pripadaju najstarijem 

valu iseljavanja. Pritom, ponegdje je prisutnost Hrvata, 

primjerice u Gradišću ili Moliseu, duga najmanje petsto 

godina, dok je, primjerice u Boki kotorskoj, gdje su 

Hrvati posve autohtoni, dulja od tisućljeća. 

Grabar-Kitarović istaknula je i važnost očuvanja 

tradicijske kulture Hrvata u pojedinim zemlja, 

napominjući da je ta baština izvanredno vrijedna, ne 

samo zbog svoje raznolikosti i identitetske važnosti, 

nego i stoga što tradicijski običaji kućnoga i 

društvenoga života, kako vjerski, tako i svjetovni, često 

čuvaju vrlo stare jezične i materijalne sadržaje, pa i 

neke koje više ne nalazimo u Hrvatskoj ni u BiH. 

Naglasila je i značaj hrvatskog iseljeništva u jačanju 

gospodarske, kulturne i političke suradnje između 

domicilnih država i Hrvatske. Pozvala je i hrvatsku 

diplomaciju da pojača napore kako bi u državama u 

kojima hrvatska nacionalna manjina još nema status 

priznate nacionalne manjine dobila takav status na 

visini dobrih europskih standarda, a ako je moguće i 



više tj. na razini koju nacionalne manjine uživaju u 

Hrvatskoj. 

Središnji državni ured za Hrvate izvan Hrvatske 

pokušava riješiti najveće izazove, rekao je Milas navevši 

da je u Austriji prioritet učinkovita implementacija 

članka 7 Državnog ugovora Austrije iz 1955. godine koji 

se odnosi na uporabu jezika, u Bugarskoj bolja 

organiziranost zajednice, u Crnoj Gori briga o Bokeljskoj 

mornarici i drugoj vrijednoj kulturnoj baštini, dok se u 

Češkoj zalažu za završetak Hrvatskog doma Moravskih 

Hrvata u Jevišovki, a u Italiji vode brigu o manjinskom 

statusu kao i u Makedoniji. 

Kako je istaknuo, na Kosovu se zalažu za opstojnost 

Hrvata nakon više od šest stoljeća života na tim 

prostorima, u Mađarskoj za obnovu i proširenje 

Hrvatskog kazališta. 

Navodeći kako su prava Hrvata u Rumunjskoj na dobroj 

razini ali se suočavaju s iseljavanjem stanovništva, Milas 

je rekao i da se u Slovačkoj treba pronaći trajno rješenje 

za smještaj hrvatskih kulturnih institucija, a u Sloveniji, 

nažalost, Hrvatima nije priznat manjinski status. U Srbiji 

bi, naglasio je, trebalo osnovati katedru hrvatskog 

jezika te osigurati predstavničko zastupanje Hrvata na 

svim razinama. 

 



Napominjući kako Hrvatska pridaje veliki značaj 

manjinama, ravnatelj Hrvatske matice iseljenika (HMI) 

Mijo Marić istaknuo je da HMI već 66 godina nastoji 

poboljšati položaj manjina i unaprijediti odnose s 

većinama, kako bi se manjine osjećale sigurno.  

(Hina) 


