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Konvencija HSK-a u Australiji

Okrenimo se budućnosti
U subotu i nedjelju 1. i 2. prosinca 2012. godine u prostorijama Canberra Deakin Football Club
održana je konvencija Australsko-hrvatskog kongresa (AHK).
Konvenciji su nazočili delegati iz skoro svih država Australije, prijatelji i simpatizeri AHK, primjerice
vlč. Miroslav Jelić, hrvatski dušobrižnik u Canberri; T. Beram predsjednik Hrvatskog
međudruštvenog odbora u NSW. Sjednici se pri kraju pridružio i veleposlanik RH u Australiji V. Biuk
koji je prisutne pozvao posjetiti hrvatsko veleposlanstvo.
Ova je sjednica bila i opraštajuća za Anđelka Jurišića, dugogodišnjeg člana AHK i javnog djelatnika
hrvatske zajednice u Canberri, koji se krajem godine vraća za stalno u Hrvatsku.
Ovom prigodom želimo mu sretan povratak u Lijepu Našu, iskrenu zahvalu za rad i doprinos tijekom
godina.
U opširnom izvješću predsjednik S. Asić istako je još jednom važnost lobiranja za ostvarenje
prioritetnih ciljeva hrvatske zajednice. Sriga je upućeno pismo Vladi RH glede hrvatskog
držvaljanstva po kojem su potomci druge, treće generacije hrvatskih iseljenika rođeni u Australiji,
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primorani prilikom traženja hrvatskog državljanstva prihvatiti prezime kako je upisano u australskim
dokumentima, a ne kako bi trebalo biti na izvornom hrvatskom jeziku.
U pogledu Ureda za pronalaženje, obilježavanje i održavanje grobova žrtava zločina poslje Drugog
svjetskog rata kojeg se želi pripojiti Ministarstvu branitelja, izrazili smo svoju zabrinitost, bojeći se da
će s time dotični Ured izgubiti svoju neovisnost i samostalnu ulogu. Pismo hrvatskoj javnosti prilikom
referenduma o ulasku RH u EU, u članku tisaknom u hrvatskom tisku istaknuto je da suprotno stavu
nekih povjesničara i javnih djelatnika referendum o ulasku RH u EU nije prevara nego demokratski
izražena volja hrvatskog naroda.
Pismo ministrici vanjskih poslove RH u kojem se ističe važnost potpisivanja Zdravstvenog ugovora
između Hrvatske i Australije za Hrvate Australije. U drugom pismu spominje se navodno medijsko
izvješće o mogućem oporezivanju mirovina hrvatskih povratnika. Isto tako potaknuto je pitanje i
zabrinutost o budučnosti hrvatskih konzularnih misija toliko važnih za život hrvatskih zajednica u
Australiji. Prilikom posjete Hrvataskoj predstavnici AHK sastali su se s službenicima MVPEI-a u vezi
Ugovora o zdravstvenom osiguranju. Veliki korak naprijed učinilo je pismo podrške Međudruštvenog
odbora za suradnju u NSW jer je s time dokazana šira potpora ovoj akciji. Iako je Hrvatska odbila
prijedlog Australije, predstavnici MVPEI-a opisali su sadašnje stanje kao “ugovor koji je sada u
postupku usklađivanja”.

Ukidanje pokroviteljstva Hrvatskog sabora nad komemoracijom u Bleiburgu, u pismu upućenom na
razini HSK, izraženo je žaljenje na odluku Sabora na ukidanju pokroviteljstva. Upućeno je pismo
predstojnici Državnog ureda za Hrvate izvan RH Dariji Krstičević prilikom njenog imenovanja na novu
funkciju u kojem se među ostalim pozdravlja odluka Vlade RH na uspostavi dotičnog ureda.
Naznačeno je da je HSK podržao i pridonio ostvarenju Strategije o odnosima Hrvatske s Hrvatima
izvan RH koja je kasnije usvojena proglašenjem Zakona o Hrvatima izvan RH. Zakon o prebivalištu,
upućeno pismo MUP, u pismu se podsjeća Vladu RH da će se ovim promjenama najviše oštetiti oni
Hrvati koji su bili primorani radi rata napustiti svoja ognjišta, ustvari svoje boravište, a na koje im je
nemoguće vratiti se. To se odnosi na veliki broj Hrvata specifično iz BiH.
Organiziran je javni prosvjed, Plamen slobode, akcija pokrenuta od HSK Njemačke uz podporu
hrvatskog naroda u domovini, hrvatskih katoličkih misija u svijetu, 13. svibnja ove godine palenjem
svijeća kao izraz podpore hrvatskim zatvorenicima, generalu Gotovini, Markaču, s kojom se također
ukazuje na nepravdu prvostupanjske presude svjetskog suda u Hagu. U Australiji su svijeće upaljene
u skoro svim većim mjestima uz potporu hrvatskih zajednica i hrvatskih katoličkih misija.
Komemoracija za bleiburške žrtve kao i prethodnih godina, Hrvati Australije odali su počast nevinim
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žrtvama komunističkog terora, Bleiburga i Križnog puta. AHK organizirao je komemoracije u Adelaidu
i Perthu.
Suradnja hrvatske i židovske zajednice na poticaj Generalnog konzulata RH u Melbournu ostvaren je
dodir i otvorena vrata suradnji hrvatske i židovske zajednice. Nakon prvog sastanka u Melbournu
slijedio je sastanak visokih i brojnih predstavanika židovske zajednice Viktorije i Australije s Hrvatima
Geelonga u organizaciji AHK. O ovom povijesnom sastanku naširoko je pisano u hrvatskom tisku,
odjek se osjetio i izvan granica Australije.
Prema Zakonu o odnosima RH s Hrvatima izvan RH Vlada u obvezi je osnovati Savjet Vlade RH za
Hrvate izvan RH kao savjetodavno tijelo Vlade koje će joj pružati pomoć u kreiranju i provedbi
politike, aktivnosti i programa u odnosu na Hrvate izvan RH. Povodom ovog poziva Hrvatskoaustralski kongres, predstavničko tijelo brojnih hrvatskih udruga diljem Australije, nakon konzultacija
s predstavnicima hrvatskih udruga članica HSK-a u Australiji jednoglasno je predložio Stjepana
Asića za jednog od triju savjetnika iz Australije .
Savjetodavni sastanak sa Susan Cox, novom australskom veleposlanicom u Hrvatskoj i
predstavnicima hrvatske zajednice (AHK) u Južnoj Australiji održan je nedavno u Adelaidu, 5.
listopada ove godine. Među ostalim razgovaralo se o Zdravstvenom ugovoru izmedju Hrvatske i
Australije. Naime, veleposlanica je izjavila da je sve učinjeno što je moguće sa strane australske
Vlade, sad je na hrvatskoj strani da se izjasni da li želi ugovor ili ne.
Promičba je ostvarena redovitim izvješćima o radu AHK i HSK članstvu i zajednici, slanjem prigodnog
materijala u hrvatske novine, radija, kulturne ustanove, javne djelatnike, mrežnu stranicu HSK
www.crowc.org i ostale medije. Posebno, članci o aktivnostima AHK objavljeni su u Novoj Hrvatskoj,
Hrvatskom vjesniku, Matici iseljenika.
Na Kulturnom polju pružena je podrška raznim kulturnim manifestacijama, primjerice, predavanju
kojeg je organizirala predstavnica splitskog ureda Matice iseljenika prilikom posjete iseljenicima u
Novom Zelandu i Australiji. Tom prilikom predstavljena je knjiga Antice Branke Bavšević „Anitin
račišćki tanac“.
Iskazana je podrška raznim kulturnim i folklornim grupama u njihovim nastupima u Australiji.
Film o prvom hrvatskom poslanstvu iz 1977., na privatnoj bazi pružena je financijska pomoc
ostvarenju ovog povijesnog filma, koji govori o težnji hrvatskog naroda na svoju vlastitu nezavisnu
državu. Nastavljen je rad kroz hrvatske radio programe kao i na Muzeju hrvatskog iseljenistva u
Victoriji.
Slijedece HSI održat će se 2014., a koordinator za Auastraliju je Ante Radić.
U razgovoru s veleposlanikom V. Biukom naglašena je potreba boljeg organiziranja hrvatskih udruga i
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organizacija u Australiji, kroz međudruštvene odbore, da bi na taj naćin olakšali veze s domovinom.
Predsjednik S. Asić u svojstvu glavnog tajnika HSK prisustovao je nizu sastanaka u Zagrebu,
primjerice sa
novom predstojnicom Ureda za Hrvate izvan RH, novim ravnateljem Matice iseljenika, tajnikom
Odbora za Hrvate izvan RH u Hrvatskom saboru, sa zastupnikom za dijasporu u Hrvatskom saboru
M. Brkićem, s ravnateljem i znanstvenim suradnicima Instituta za Migracije i narodnost, s
predstavnicima udruge bosanskih Hrvata “Prsten”, na predavanju u Hrvatskom diplomatskom klubu i
prezentaciji projekta ulaganja u Hrvatsku ‘Eko Tour Croatia za Eko Tour Europa’.
Na kraju konvencije izglasana je slijedeća rezolucija:
1. Pozdravljamo poziv generala Ante Gotovine hrvatskom narodu prilikom oslobađujuće odluke
žalbenog suda u Hagu da se pozitivno okrene budućnosti, sve hrvatskoj slozi i zajedništvu.
2. Podržajemo odluku Vlade RH da se osnuje Savjet Vlade kao korak zbližavanju domovine i
izvandominstva. To zajedništvo zahtjeva bolju međusobnu suradnju i kordinaciju hrvatskih društava
i udruga u Australiji.
3. AHK nastavit će raditi na prioritetnim interesima hrvatske zajednice u Australiji, primjerice
Ugovora o zdravstvenom osiguranju
4. Jedan od tih prioriteta je očuvanje nacionalnog blaga, arhive, vezane za dolazak Hrvata na ove
prostore.
5. Sjećanje na žrtve komunističkog terora, Bleiburga i križnog puta, akcije Feniks, znak je našeg
pijeteta kao i naže odlučnosti da njihove žrtve ne budu uzaludne.
Stjepan Asić
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