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HRVATSKA & EU
Suradnja Hrvatske, Slovenije i Maðarske

PEÈUH, EUROPSKI GRAD KULTURE

primjerice, i obnove starog
šokaèkog gazdinstva u selu
Topolje u opæini Draž, osnivanje etnološke zbirke u obnovljenoj kuæi, ureðenje
prostora gazdinstva po nekadašnjem izgledu, i dr.
Uz ovaj treba spomenuti i
Projekt prekograniènog širenja mreža prikupljanja,
proizvodnje i otkupa bilja u
cilju razvoja gospodarstva,
pograniène regije, odnosno
nazivom Herbal Network. U
trajanju od 24 mjeseca a kao
najviša razina prekograniène suradnje njega su predložili baranjski Regionalni zavod za zapošljavanje u Maðarskoj i Hrvatski Zavod za
zapošljavanje,
Podruène
službe Osijek.
Hrvatski partner na ovom
projektu je Osjeèko-baranjsku županija koja æe ga sufinancirati a opæi ciljevi odnose se na stvaranje i populariziranje moguænosti alternativne zarade, poveæanje zaposlenosti kroz razvoj poljoprivrednog klastera, populariziranje poljoprivredne metode koja èuva okoliš i poveæanje
konkurentnosti.
Kao specifièni ciljevi spominju se i jaèanje i stvaranje
zajednica za uzgoj i otkup
bilja i bioproizvoda, unapreðenje tržišnih uvjeta za njih
i populariziranje bioproizvodnje.
Može se zakljuèiti da oba
projekta pokazuju uspješne
primjere i modele suradnji
županijskih vlasti i javnih institucija u prekograniènim
regijama a na povezivanju i
zajednièkom prijedlogu projekta stvaranja te moguænosti alternativne zarade, poveæanja zaposlenosti i reintegraciju ugroženih skupina
na tržište rada.

U pripremi je
zajednièko
organiziranje
kulturnih
dogaðaja u
hrvatskim i
maðarskim
gradovima koji
æe promovirati
Peèuh
SNJEŽANA ČANIĆ DIVIĆ
okviru programa
Trilateralne suradnje izmeðu Slovenije, Maðarske
i Hrvatske; Inicijative Zajednice INTERREG
IIIA projekt pod nazivom
»Kompleksna suradnja Osjeèko-baranjske
županije,
Županije Baranya, grada
Osijeka i grada Peèuha« dobio je zeleno svjetlo slijedom završenog natjeèaja i
poèetak njegove realizacije
se oèekuje u rujnu ove godine. Tvrdi to Davor Èiliæ, pomoænik ministrice za europske integracije koji je Vjesniku kazao da prije toga
predstoji potpisivanje ugovora koje æe Europska komisija ratificirati sa zajednièkim maðarskim i hrvatskim partnerima.
Toènije, ugovor se donosi
kao znak odobrenja sredstava CARDS programa dok bi
iznos od 432.425 eura koliko
je projekt vrijedan RH dobila sredstva od oko 195.000
eura. Dakle, spomenuti detalji rješavat æe se po Èiliæevim rijeèima ovisno o dogo-
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Maarski Pečuh trebao bi biti grad kulture 2010. godine
voru navedenih partnera.
U Odjelu za meðunarodnu
suradnju i protokol pri Osjeèko-baranjskoj
županiji
naglašavaju da je projekt usmjeren na integriranje kulturno-turistièkih proizvoda i
atrakcija povijesne Baranje
(današnje podruèje Osjeèko-baranjske županije i Županije Barnya u Maðarskoj)

u Sloveniji multikulturalni
turistièki sustav kako bi se
u konaènici mogao predstaviti kao multikulturalna
atrakcija. Meðu ciljevima za
njegov razvoj kao prvi se
spominje pripremanje aplikacije grada za UNESCO-vu
svjetsku baštinu temeljem
iskustava i prenošenja cjelovitog znanja i tehnologije

odnosno metodologije od
strane Peèuha i njegove proglašene svjetske baštine.
Podsjetimo, ovaj maðarski
grad sadržava i dio koji je za
UNESCO svjetska baština.
Kao drugi cilj spominje se
pripremanje i osnaživanje
Peèuha za europski grad
kulture 2010. godine što bi
se uèinilo organiziranjem

hrvatsko-maðarskog modela
kulture u 2006. godini. To bi
znaèilo organiziranje zajednièkih kulturnih dogaðaja u
ovim gradovima ali i širom
županija. Na koncu, treæi cilj je temeljen na multikulturalnom i multietnièkom
društvu povijesne Baranje u
smislu pripremanja i organiziranja raznih dogaðaja,

Istraživanje Pulsa i Eurobarometra

Veæina Hrvata za europski ustav
ada bi u Hrvatskoj
sada bio raspisan
referendum o ustavu Europske unije
veæina graðana glasala bi
za taj dokument, proizlazi
iz istraživanja agencije
Puls, koje je u Hrvatskoj,
za potrebe Eurobarometra, provedeno izmeðu 10.
svibnja i 6. lipnja, na uzorku od tisuæu ispitanika.
Naime, na pitanje »jeste
li za ili protiv ustava Unije« - kojeg je, inaèe, veæina
Francuza i Nizozemaca nedavno odbacila na referendumu - 60 posto hrvatskih
ispitanika odgovara potvrdno. S druge strane, dokumentu koji bi u buduænosti
trebao definirati funkcioniranje proširene Unije protivi se 19 posto anketiranih Hrvata, dok ih je 21
posto neodluèno.
Istraživanje pokazuje i
da veæina Hrvata - njih 62
posto - podržava zajednièku vanjsku politiku EU-a,
dok joj se protivi èetvrtina,
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a neodluèno je 13 posto ispitanika. Još veæi postotak
hrvatskih graðana - njih 71
posto - zalaže se za zajednièku obrambenu i sigurnosnu politiku EU-a, a protivi joj se samo 18 posto.
Više od polovice hrvatskih
ispitanika, 52 posto, naklono gleda na prerastanje
EU u politièku uniju, èemu
se protivi njih 36 posto.
Ako je suditi prema
ovim rezultatima, ispalo bi
da Hrvati spadaju meðu

najveæe eurofile na Starom
kontinentu. Meðutim, odgovori na neka druga - za
euro-buduænost Hrvatske
ipak znaèajnijih pitanja pokazuju suprotno. Tako,
primjerice, samo 27 posto
Hrvata vjeruje da bi ulazak
njihove zemlje u EU bila
»dobra stvar«, dok ih 29
posto tvrdi da bi to bilo loše, a èak 40 posto smatra
da to ne bi bilo »ni dobro,
ni loše«. Znaèajan je i podatak da pozitivan imidž

Veæe povjerenje u
Europski parlament
iše Hrvata ima povjerenja u Europski parlament, nego u Europsku komisiju, pokazuju rezultati Pulsove
V
ankete.
Naime, Europskom parlamentu vjeruje 36 posto anketiranih hrvatskih graðana, a Europskoj komisiji njih 30
posto. S druge strane, 31 posto hrvatskih ispitanika nema povjerenja u Europski parlament, dok u Europskoj
komisiji ne vjeruje njih 30 posto.
Kod obje ove institucije velik je postotak graðana s
nedefiniranim stavom: treæina kod Europskog parlamenta i èak dvije petine kod Europske komisije.
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Protiv ustava izjasnilo bi se 19 posto anketiranih Hrvata,
dok ih je 21 posto neodlučno

EU danas ima za samo 28
posto Hrvata, dok ih 31
posto tvrdi da je Unija za
njih - negativna. Zbog svega toga, kontradiktorno
djeluje rezultat Pulsova istraživanja po kojem se 66
posto anektiranih graðana
zalaže za ulazak Hrvatske
u Uniju. U Pulsu stoga objašnjavaju da u ovom podatku ne treba gledati postotak hrvatskih graðana
koji bi na referendumu
glasovao za prikljuèenje
EU, veæ opæenit stav graðana da je (i) Hrvatskoj
mjesto u ujedinjenoj Europi.
Inaèe, kada je rijeè o euro-integracijama, analitièari u kontradiktornosti rezultata anketa u Hrvatskoj
gledaju odraz slabe razine
informiranosti graðana o
Uniji. Dio objašnjenja za to
vjerojatno leži i u zamoru,
pa i protivljenju dijela naših sugraðana uvjetima koje Bruxelles (i druge europske metropole) postavljaju Hrvatskoj u pogledu
ulaska u EU.

