SURADNJA HRVATSKE I NJEMAČKE IZ PERSPEKTIVE KULTURNE
ZAJEDNICE HRVATA U NJEMAČKOJ
Hrvatska kulturna zajednica Wiesbaden e.V. sudjelovala je na Njemačko-hrvatskom gospodarskom
forumu 21.1.2011. u Mainzu na kojem je sudjelovao i predsjednik Republike Hrvatske Ivo Josipović.
To je bila prilika i za susret sa profesorom dr. Zoranom Ribarevićem, predsjednikom Hrvatskonjemačkog društvo iz Splita. Predstavnici Hrvatsko njemačkog društava i Kulturne zajednice
dogovorili su radni susret na temu prijedloga gospodina Petera H. Niederelza člana zemaljskog
parlamenta u Wiesbadenu. Peter. Niederlz, ujedno član nadstranačkog udruženja Europa Union,
predložio je suradnju Pokrajine Hessen i Srednje Dalmacije.http://www.wiesbadenertagblatt.de/region/wiesbaden/meldungen/9134333.htm
Poticaj iz Wiesbadena ima više nego samo ekonomsku pozadinu. Pokrajina Hessen njeguje
partnerstva sa talijanskom Pokrajinom Emilia-Romagna, te francuskom Pokrajinom Aquitanijom
Kulturna zajednica u Wiesbadenu je 10. veljače priredila javnu tribinu sa radionicom na temu
Gospodarstvo i poduzetništvo Hrvatske u očima hrvatskih iseljenika. U radionici u kojoj su
sudjelovali konzulica, gospoña Sonja Lovrek-Velkov iz Generalnog konzulata RH u Frankfurtu te
bivši član Hrvatskog sabora dr. Stanislav Janović iz Idsteina, U radionici je predstavljena
konstrukcija za pozitivan pristup meñunarodnoj suradnji. Sudionici radionice mogli su predstaviti
svoje predodžbe u vezi pitanja: Što bih ja trebao učiniti da moj (hrvatski) narod dobro živi? Ovo
legendarno pitanje postavio je Pero Pirker njemačkim partnerima još davne 1967. godine, prilikom
ustanovljavanja partnerstva gradova Zagreba i Mainza. (Prema citatu dr. Josefa Hoffmanna,
predsjednika Komore općina europskog vijeća.)
Na Njemačko-hrvatskom gospodarskom forumu 21.1.2011. u Mainzu sudjelovalo je Hrvatskonjemačko društvo Split. Tom prilikom je dogovoreno meñusobno članstvo Hrvatsko-njemačkog
društva u Splitu i Njemačko-hrvatskog društva u Mainzu, koje djeluje pri Industrijsko i trgovinskoj
komori Rheinhessen koja je mjerodavna za odnose s Hrvatskom. Predsjednik ovog Društva i ove
Komore, koja je zadužena za kontakte s Hrvatskom, je Dr. Harald Augter, počasni konzul Republike
Hrvatske u Saveznoj Republici Njemačkoj. Predsjednik Hrvatsko-njemačkog društva Split, prof. dr.
Zoran Ribarović, sudjelovao je na Godišnjoj skupštini Njemačko-hrvatskog društva Mainz.
Tom prilikom je otvorena i izložba naivnog slikara Ante Vukića iz Splita. Gosti forima su bili i
predstavnici Hrvatske kulturne zajednice iz Wiesbadena, gospoña Silvana Dadić i gospodina Ivica
Košak, predsjednik udruge.
Hrvatska će kulturna zajednica u Wisbadnu na svom godišnjem saboru, 13. ožujka predstaviti svoj
programa suradnje sa Hrvatsko-njemačkim društvom iz Splita i produbljivanju hrvatsko njemačkih
odnosa. http://www.hkz-wi.de/program_hr/Einladung%20HKZ%20JV2011%2013Maerz2011.pdf
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