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Zoran Milanović spašava ugled hrvatske vlasti

Rijeka je jučer službeno postala Europska prijestolnica kulture. Prema riječima ministrice Nine
Obuljen Koržinek to je najznačajniji kulturni događaj od uspostave hrvatske nezavisnosti.
Otvorenju tako značajnog događaja nisu prisustvovali čelnici hrvatske države – gospođa
predsjednica RH Kolinda Grabar Kitarević, gospoda premijer Andrej Plenković i predsjednik
Hrvatskog sabora Gordan Jandroković. Novoizabrani predsjednik Zoran Milanović je svojim
dolaskom pokušao „spasiti“ povijesni događaj. Tako je predizborna kampanja, koja se
zakuhtava, dodatno pokazala kako najviši hrvatski dužnosnici ne brinu na jednak način o
hrvatskim građanima.

Rijeka se niz godina priprema kako bi se prezentirala svijetu i posebno EU. Europska
orijentacija premijera Andreja Plenkovića nije dovodila u sumnju kako će to biti veliki kulturni, pa
i politički, događaj za sve građane Hrvatske. Očekivalo se je kako će baš iz Rijeke poslati
snažnu poruku svim građanima Hrvatske kako Hrvatska, na primjeru Rijeke, pokazuje svoju
kulturnu i inu toleranciju. Predsjednica koja je tijekom svog mandata često boravila u Rijeci
imala je mogućnost „završiti“ svoj mandat na najbolji način. „Crvena“ Rijeka nije podržana u
svom povijesnom trenutku od strane hrvatskih vlasti. Samo dan kasnije političko vodstvo
Hrvatske će se naći u Dubrovniku kako bi proslavili feštu. Nije moguće ne zaključiti kako
politička vlast podržava one krajeve koji su je doveli na vlast. Međutim, ponašanje hrvatskih
vlasti neće ostati nezapaženo od strane drugih europskih zemalja i to baš u vrijeme kad
presjedamo EU. Presjedanje EU je događaj koji dominira medijskim prostorom, a povijesni
kulturni događaj se marginalizira. Zaboravlja se kako očuvanje i unapređenje kulturnog
identiteta predstavlja temelj posebnosti svakog naroda da ne kažem nacionalnosti.

Gospodin Zoran Milanović je svojim dolaskom pokušao spasti što se spasiti da. Članovi HDZ-a
će kazati kako ne bi došao da mu Rijeka nije dala golemu podršku u izboru za predsjednika RH.
Možda su u pravu, ali je neupitna činjenica da je Rijeka zapostavljena od strane hrvatskog
političkog vodstva. Dobro je da je novoizabrani predsjednik bio u Rijeci iako mu, osim kao
građaninu, tamo nije bilo mjesta. Njegov mu dolazak, stoga, moramo pripisati kao državnički
potez je „spasio obraz“ Lijepe naše.

Primjedbe na program koji je prilikom otvorenja predstavljen, kako nam kazuju sredstva javnog
priopćavanja, trpi mnoge kritike. Iz šturih informacija može se zaključiti kako je program više u
funkciji da se riječani nekom svide nego da prezentiraju svoja kultura postignuća. Očito se
nismo u stanju riješiti ideologije. U Hrvatskoj su kultura i ideologija toliko isprepleteni da ih nije
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moguće racionalno lučiti. To nije dobro jer tako tvrdnja kako pripadamo srednje europskom
kulturnom području nije uvjerljiva.
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