„Što mora hrvatski narod činiti da bi živio
(u blagostanju) kao njemački?“

Dr. Josef Hofmann
Predsjednik komore općina europskog vijeća
Präsident der Kammer der Gemeinden des Europarates.

Bilo je to još uvijek doba hladnog rata između Istoka i Zapada kada sam 1967. godine,
kao mladi dogradonačelnik grada Mainza, te član Savezne vlade (1965.1969.), u saveznom
parlamentu iznio prijedlog o uspostavljanju prijateljskih odnosa njemačkih gradova s
gradovima Poljske, Mađarske i Čehoslovačke, te po tom pitanju ražio podršku parlamenta. U
mom zahtjevu tadašnja Jugoslavija nije bila ni spomenuta. Nakon što je Savezna vlada
pozitivno odgovorila moj zahtjev, a pošto su gospodarski odnosi sa Zagrebom već postojali,
tadašnji gradonačelnik Fuchs mi je rekao: .Pokušat ćemo sa Zagrebom", Time je učinjen prvi
korak k Istoku, Kada su nešto kasnije trebali biti uspostavljeni diplomatski odnosi s tadašnjom
Jugoslavijom, iznio sam u Bonnu svoje iskustvo sa Zagrebom.
Prijateljski odnosi Mainza i Zagreba bili su tada od velike koristi. Posebno su mi u sjećanju
ostali razgovori s tadašnjim sekretarom političke uprave Komunističke partije gosp. Perom
Pirkerom. Uvijek iznova u razgovorima mije postavljao pitanje: „Što bih ja trebao učiniti da
moj hrvatski narod tako dobro živi kao i Vas?“ Razgovori s njim bili su tvrdi", ali iskreni i
ljudski. Taj vatreni Hrvat je za mene veliki idealist, ali istovremeno vrlo požrtvovan i hrabar
čovjek, koji je u biti želio prodor iz komunističke ere u odnose slobodnog tržišta. Nažalost,
1971 . godine „morao“ je umrijeti.
Dugogodišnje prijateljstvo Mainza i Zagreba također je pridonijelo tome da sam, kao
predsjednik Vijeća općina i regija Europe, intenzivno pratio političke promjene 90-tih godina
u Hrvatskoj. Kako sam sa Hrvatskom i njenim ljudima bio vrlo povezan, izuzetno Mi je bilo
stalo da ova zemlja bude primljena u Vijeće općina i regija Europe. Stoga sam 1992. godine
organizirao u Zagrebu susret s predstavnicima Hrvatskih gradova te predložio osnivanje
udruženja gradova. Direktno i intenzivno, koliko sam mogao, zauzeo sam se za primanje
Hrvatske u Vijeće Europe."1
Dr. Josef Hofmann
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