
Zagreb,  21.7.2014.  

Svečano otvaranje 3. Hrvatskih svjetskih igara – pozdravni  govor Darie 

Krstičević, predstojnice Državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske  

 

Poštovani predsjedniče Hrvatskoga sabora, 

Poštovani gradonačelniče, 

Ekselencije, 

Dame i gospodo, dragi prijatelji, 

 

izuzetna mi je čast i zadovoljstvo pozdraviti Vas u ime Vlade Republike 

Hrvatske, pokrovitelja ovogodišnjih  Hrvatskih svjetskih igara.  

Od srca vas pozdravljam i u ime  Državnog ureda za Hrvate izvan Republike 

Hrvatske, kao i u svoje osobno ime. 

Dopustite mi prije svega posebne pozdrave uputiti vama mladima - pripadnicima 

svih naraštaja Hrvata koji dolazite iz cijelog svijeta, iz 25 zemalja,  s pet 

kontinenata. Od srca svima vama želim dobrodošlicu u Zagreb, glavni grad 

zajedničke nam domovine.  

Hrvatske svjetske igre su ne samo manifestacija sportskog duha već događaj koji 

ujedinjuje matičnu domovinu, hrvatsko iseljeništvo, hrvatsku nacionalnu 

manjinu i Hrvate iz Bosne i Hercegovine. Ovo je prilika za susrete i druženja, 

prilika povezivanja Hrvata izvan domovine  i jačanje međusobnih veza i 

zajedništva.  

Ovo su službeno treće hrvatske svjetske igre, no i po mnogo čemu su prve. Prve 

su za mnoge od vas, prve su otkad je naša domovina u EU.  

NO prve su i po tome što se organiziraju u punom zajedništvu domovinske i 

iseljene Hrvatske. Naime, ove svjetske igre su projekt od nacionalnog interesa 

za Republiku Hrvatsku te su njegovu realizaciju poduprle sve značajne 

institucije Republike Hrvatske – od predsjednika države i Hrvatskog sabora, 

Vlade Republike Hrvatske te posebice Državni ured za Hrvate izvan Republike 

Hrvatske.   



Ovakva uspješna zajednička suradnja moguća je jer postoji zakonski i 

institucionalni okvir. Naime, donošenjem Strategije, Zakona i osnivanjem 

Državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske omogućeno je sustavno i 

cjelovito građenje i unapređenje odnosa Republike Hrvatske s Hrvatima izvan 

Republike Hrvatske – na svim razinama.  

Državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske, kao središnje tijelo nadležno 

za ovo područje podupirat će i dalje svaki oblik konstruktivne i učinkovite 

suradnje s Hrvatima izvan Hrvatske  i u tom ćemo duhu nastaviti promicati i 

realizirati aktivnu državnu politiku i brigu Republike Hrvatske prema hrvatskim 

zajednicama u svijetu. 

Čestitam organizatorima Hrvatskom svjetskom kongresu i Hrvatskoj matici 

iseljenika, svim volonterima, vama sudionicima i zahvaljujem jer će slijedećih 

tjedan dana srca sviju nas kucati kao JEDNO.  A upravo je ta misao „JEDNO“ i 

slogan ovogodišnjih igara. Jer dio smo jednog i nedjeljivog naroda – ma gdje 

živjeli.  

Dragi prijatelji,  

Neka vam boravak u Lijepoj našoj osnaži veze s domovinom.  Gradite mostove 

između Hrvatske i zemalja iz kojih dolazite.  

Pri tome, ostanite vjerni svom hrvatskom nacionalnom biću  i doprinosite 

međunarodnom ugledu i daljnjem razvoju Republike Hrvatske.  

Državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske bit će Vaš partner u svim tim 

nastojanjima.  

Svim sudionicima Hrvatskih svjetskih igara, organizatorima, pokroviteljima i 

prijateljima Igara upućujem čestitke i želim uspješne i nezaboravne ovogodišnje 

Hrvatske svjetske igre! 

Zahvaljujem! 


