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PROSVJED I POZIV HSK-A POVODOM POPISA STANOVNŠTVA 2001.
Solothurn, 22. ožujak 2001.
U ČIJEM JE INTERESU DA HRVATI IZVAN DOMOVINE OSTANU NEPOPISANI?

Hrvatski državljani koji žive izvan domovine, a imaju prebivalište i u Republici Hrvatskoj, neće,
nažalost, ovih tjedana dobiti na svoju adresu obrazac za popis stanovništva kao što to inače rade
druge države svojim državljanima u inozemstvu, a zasigurno im nitko neće ni pokucati na vrata s
popisnicom u ruci. Za naš popis je formalno zaduženo Ministarstvo vanjskih poslova, a ono nas
upućuje na hrvatska konzularna predstavništva, koja su u mnogim zemljama stotinama kilometara i
satima zrakoplovom udaljena od hrvatskih prebivališta u tuđini. Uz to, s raznih strana stižu vijesti kako
hrvatska konzularna predstavništva ni za ono malo dostupnih građana nemaju dovoljan broj obrazaca
za popis, pa se oni najagilniji hrvatski državljani sami snalaze kopiranjem istih.
Tako je mnogi hrvatski čovjek izvan domovine sada za popis stanovništva kao i za dosadašnje izbore
onemogućen sudjelovati u ovom nezaobilaznom činu svoga naroda.
Ovakav način podsjeća mnoge Hrvate u tuđini na vremena kad su jugoslavenske vlasti nečistim
postupcima umanjivale “popisima” broj Hrvata izvan domovine. Ako se hrvatske vlasti toliko trude da,
primjerice, budu sveobuhvatno popisani hrvatski državljani sada u Srbiji, očekivano je da se brinu da
budu popisani i hrvatski državljani izvan domovine, a koji imaju prebivalište i u Repubici Hrvatskoj.
Također je sumnjivog i neznanstvenog karaktera zakonska odredba u popisu o vjerskoj pripadnosti i
nacionalnoj strukturi građana Republike Hrvatske da se ta dva važna podatka ne navode. Kad je već
svrha popisa, s punim jamstvom tajnosti osobnih podataka, da se dobije cjelovit pregled
sociodemografskih podataka za cijelu zemlju, takvo zakonsko rješenje onemogućava Republiku
Hrvatsku da ima podatke o te dvije važne kategorije, a uz to ostavlja značajnu mogućnosti za njihovu
manipulaciju.
Stoga, u ime Hrvatskog svjetskog kongresa najoštrije prosvjedujemo zbog skandalozne nebrige i
neorganiziranosti hrvatskih državnih vlasti pri popisu hrvatskih državljana izvan domovine i tražimo da
sve učine kako bi se popis barem u nekoj mjeri obuhvatnije obavio. Zahtjevamo i molimo da hrvatske
državne vlasti za izbore, za popis stanovništva i slične čine, konačno počnu poštom kontaktirati svoje
državljane izvan domovine.
U isto vrijeme pozivamo sve hrvatske udruge i ustanove izvan domovine, te posebice sve hrvatske
državljane koji žive u inozemstvu, a prijavljeni su i u Republici Hrvatskoj, da unatoč svim
ograničenjima, nađu načina da se popišu.
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