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Održana Konvencija Hrvatskog svjetskog kongresa u
Australiji: Stjepan Asić ponovo izabran za predsjednika

HSK-a u Australiji održao je 21. i 22. studenoga u Canberri, u prostorijama Hrvatskog nogometnog
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kluba Canberra Deakin Croatia, svoju redovitu Konvenciju.

Domaćin je bio predsjednik kluba Marko Vrkić kojemu se sudionici srdačno zahvaljuju na iskrenom
prijateljstvu i gostoprimstvu. Uz lokalne predstavnike, Konvenciji su nazočili i delegati iz skoro svih
država Australije.
Na otvaranju je sudionike Konvencije isprva pozdravio dr. Mladen Kušen, veleposlanik Republike
Hrvatske u Austaliji te Mladen Leko, član Savjeta Vlade za Hrvate izvan Republike Hrvatske.

Veleposlanik Kušen je naglasio važnost međusobne suradnje; hrvatskog lobiranja posebice u
glavnom gradu Australije te poglavito potrebu snažnijeg uključivanja mlađih generacija u hrvatska
zbivanja kao i mogućnost da mladi iz Hrvatske mogu doći na jednu godinu u Australiju te tako steći
značajna iskustva, jačanje poslodavnih veza između Australije i Hrvatske, pogotovo u vidu novog EU
tržišta; ostvarenje ugovora o dvostrukom oporezivanju između Australije i Hrvatske.
U raspravi je naglašena i potreba utemeljenja mrežne stranice, hrvatskog portala, a zbog slabog
poznavanje u Republici Hrvatskoj o stanju i položaju Hrvata koji žive u svijetu.
U svom je izvješću predsjednik Asić naglasio važnost lobiranja, kako u Australiji tako i Hrvatskoj.
Ugovor o zdravstvenom osiguranju ide polagano zbog teške ekonomske situacije u Hrvatskoj. Asić
ističe sastanak u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta, a po pitanju hrvatskog jezika. Na
sastanku je razmatrano pitanje subotnjih i dopunskih škola, potrebe kontinuiteta u učenju jezika i
važnosti stručnih predavača i sl.
Prigodom nedavnih izbora u Hrvatskoj još je jednom postala očigledna potrebe uspostave više
izbornih mjesta za glasovanje pa tako u Južnoj Australiji uopće nije nitko niti glasovao jer tamo nema
konzularnog ureda?! Dopisno glasovanje je jedan od prioriteta kao i veća zastupljenost Hrvata izvan
Republike Hrvatskeu Hrvatskom saboru. S obzirom na brojnost Hrvata koji žive u svijetu i njihovu
ulogu i značaj te ustavne odrednice, zastupljenost u Saboru bi trebala biti puno veća pa se traži da
zastupnici izvandomovinstva budu autohtoni, proizlaze iz svojih sredina te da se i na taj način
učinkovitije uključe u ulaganje i povratak u Republiku Hrvatsku. Taj je povratak važan i za
demografsku obnovu i još više aktualiziran događajima nekontroliranoga dolaska izbjeglica.
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AHK je podržao nedavno održanu konferenciju G2 koja je okupila u Hrvatskoj poslodavne ljude
hrvatskog podrijetla koji djeluju u svijetu. Iz Australije je tako bilo deset predstavnika uz veliku potporu
hrvatskog Veleposlanstva.
Rad na društvenom i kulturnom polju nastavlja se sudjelovanjem na raznim komemoracije kao što su
Blaiburške žrtve; rad na muzeju hrvatskog iseljeništva; posjete kulturnih ansamblova hrvatskim
manjinama u Europi.
Hrvatske svjetske igre su u ljetu 2017. pa se u Australiji započelo s pripremama, a imenovan je i Ante
Radić kao koordinator. Pozivaju se mladi Hrvati i Hrvatice da se u što većem broju jave na ovo
svehrvatsko natjecanje. Slijedeće igre organizirat će se u zajedništvu s Državnim uredom za Hrvate
izvan RH, ukida se kotizacija pa će to zasigurno mnogima olakšati sudjelovanje.
Od djelatnosti AHK u pojedinim državama, vrijedno je istaknuti rad u Adeleaidu, Južna Australija,
gdje je došlo do bolje suradnje i rada između dva hrvatska kluba, utemeljen je Radni odbor sastavljen
većinom od mladih koji su zainteresirani za rad u HSK-a. Jedna od tih akcija bilo je organiziranje
posjete Marka Jurića, “Markov Trg” i njegovog nastupa na raznim mjestima u Australiji, u
upoznavanju hrvatske zajednice s najnovijim događajima u RH.
Uprilićena je posjeta “Croatian Robotic Team” ispod 18. godina u Adelaidu i njihov nastup u
hrvatskim klubovima.
Poslje završetka prvog dana Konvencije, priređen je domjenak u veleposlanstvu RH kojem se
pridružio i Zed Šešelja, član australske Gornje kuće (Senata).
U nedjelju, 22. studenog se nastavilo s radom, izborom dužnosnika za slijedeću godinu te tiskovnom
konferencijom u kojoj su naglašeni zaključci Konvencije.
Nakon provedenih izbora:
Predsjednik: Stjepan Asić;
dopredsjednik: Damir Čulić;
Glavni tajnik: Ivan Škratulja;
Rizničar: Antun Šimunović;
Kordinator HSI: Ante Radić.
Zaključci:
1. Dogovor o (ukinuti) dvostrukom oporezivanju između Australije i Hrvatske
2. Olakšati Hrvatima izvan RH pristup glasovanju za izbore u Hrvatskoj
3. Ojačati poslodavni rad (komora) u Australiji
4. Ostvariti bolju promičbu u hrvatskoj zajednici i svijetu
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5. Ojačati međusobne veze, spajanje, putem moderne tehnologije
6. Poticati “Truth Commission” , istinu o Hrvatima u Australiji i svijetu
U nedjelju, pozdravljena je nazočnost sudionika Konvencije na Svetoj misi od strane fra. Miroslava
Jelića.
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