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Vlada prihvatila Strategiju o odnosima RH s Hrvatima izvan
RH

Strategijom o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske, koju je Vlada
prihvatila na današnjoj sjednici, predviđa se donošenje novog, jedinstvenog zakona kojim će se
urediti to pitanje, kao i osnivanje Savjeta Vlade te Središnjeg nadležnog tijela za to područje. Time se,
kazao je potpredsjednik Vlade i ministar vanjskih poslova Gordan Jandroković, po prvi put sustavno
želi urediti odnos s Hrvatima izvan Hrvatske, a što je i ustavna obveza države. Strategija definira tri
skupine Hrvata izvan RH – Hrvate u BiH, pripadnike hrvatskih manjina u europskim zemljama
(hrvatske manjine) te Hrvate iseljene u prekooceanskim i europskim zemljama (Hrvatsko
iseljeništvo/dijaspora), a za svaku je skupinu predviđen poseban plan djelovanja i aktivnosti.

“Osnovni cilj je jačanje hrvatskih zajednica u njihovim zemljama nastanjenja i jačanje veza
prema Hrvatskoj uređenjem međusobnih i partnerskih odnosa na svim poljima od
obostranog interesa te stvaranje uvjeta za održivi povratak”, kazao je Jandroković.
Jačanje položaja Hrvata izvan RH, prema strategiji, predviđeno je, uz ostalo, ubrzanim primitkom u
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hrvatsko državljanstvo te uvođenjem statusa Hrvata bez hrvatskog državljanstva kako bi se očuvale
hrvatske zajednice, posebno one u zemljama gdje nije dozvoljeno dvojno državljanstvo. Prema
strategiji, taj bi status mogli steći i supružnici bez hrvatskih korijena te prijatelji hrvatskog naroda i RH
koji očituju želju za hrvatskim identitetom i sudjeluju u promicanju hrvatskog kulturnog zajedništva.
Strategija predviđa i omogućavanje pogodnosti poput lakšeg dobivanja viza i radnih i poslovnih
dozvola, kao i osiguravanje olakšica prilikom turističkih boravaka u Hrvatskoj kroz uvođenje tzv.
“Hrvatske kartice” (CRO Card) koja bi Hrvatima izvan domovine omogućila povoljniji pristup
određenim uslugama prilikom boravka u Hrvatskoj, a u svrhu razvoja Hrvatske kao turističkog
odredišta.
“Hrvatska želi ovom strategijom djelotvorno povezati cijelo hrvatsko društvo i Hrvate izvan
RH, prvenstveno u ostvarivanju hrvatskog kulturnog zajedništva, što podrazumijeva
kulturno, obrazovno, gospodarsko i drugo povezivanje Hrvata s matičnom državom kako bi
se osnažio i očuvao hrvatski jezik, identitet i prosperitet”, naglasio je Jandroković.
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2/2
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

