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Kanadski premijer prvi put u Hrvatskoj
Kanadski premijer Stephen Harper počinje dvodnevni službeni posjet Hrvatskoj, u sklopu svoje prve
europske turneje u ovoj godini, koja obuhvaća summit Kanada-EU u Bruxellesu te posjete
Nizozemskoj i Njemačkoj, priopćio je u ponedjeljak njegov ured. Harper, prvi kanadski premijer koji
posjećuje Hrvatsku, u Zagrebu će se sastati s premijerkom Jadrankom Kosor i predsjednikom Ivom
Josipovićem.
Prvi službeni posjet kanadskog premijera Hrvatskoj svjedoči o velikom napretku u razvoju,
godinama zahlađenih, bilateralnih odnosa dviju zemalja, koji po riječima Harperova glasnogovornika
Dimitrija Soudasa nikada nisu bili bolji. Kanada je deseto najveće svjetsko gospodarstvo, s bruto
nacionalnim dohotkom (BDP) od 1,281 milijardi dolara 2009., i jedna od najbogatijih zemalja svijeta s
31,639 dolara dohotka po stanovniku (2008.). Hrvatska veleposlanica u Kanadi, Vesela MrđenKorać, ocijenila je u telefonskom razgovoru za Hinu kako Harperov posjet Hrvatskoj svjedoči da je
političko-pravni okvir kanadsko-hrvatskih odnosa potpuno razvijen te da postoji obostran interes za
razvoj gospodarskih i trgovinskih odnosa.
Kanadski premijeri rijetko putuju u Europu, i to obično u velike partnerske države. Hrvatska je
prepoznata kao potencijalni politički i trgovinski partner u jugoistočnoj Europi i šire, kazala je MrđenKorać. Premijer Harper najavio je da će se na summitu razgovarati o proširenju slobodne trgovine
između Kanade i EU-a te o ubrzavanju međunarodnog gospodarskog oporavka.
Prijatelji životinja zamolili Josipovića i Kosor da apeliraju kod premijera
Vjerujemo da ste upoznati da je Hrvatska bila među prvim zemljama u svijetu koja je 28. ožujka 2006.
uz Meksiko, SAD, Belgiju, Nizozemsku i Sloveniju zabranila uvoz krzna i proizvoda od tuljana. Broj
zemalja koje su im se priključile uvelike se povećao otkako je nedavno i čitava Europska unija uvela
takvu zabranu, stoji u dopisima predsjedniku i premijerki. Prijatelji životinja zamolili su ih da iskoristite
utjecaj i ugled te apeliraju na premijera Harpera da učini sve što je u njegovoj moći kako bi se pokolj
tuljana u Kanadi zaustavio.
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