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 Бивша хрватска премијерка Јадранка Косор истакла је, честитајући Дан независности,
да данас Хрватска може бити поносна што је остварила све своје спољнополитичке
циљеве, постала чланица НАТО и Европске уније, што је био њен највећи стратешки
циљ.

  Борба против корупције јесте програм ХДЗ, а борба за привредни опоравак, јесте
програм странке и свакако европске Хрватске. Мислим да је то темељ свега, ми смо
поносни на пређени пут и поносни заиста што смо странка која води Владу, истакла је
Косор за ХРТ.

  

На данашњи дан је изграђена кућица која је лепа, али имамо пуно посла да је уредимо
изнутра. Уласком у ЕУ као да смо на неки начин стагнирали, као да смо у неким
процесима у уређењу правне државе и подстицању владавине права, нажалост,
назадовали, додала је.

  

Косор подсећа да је Хрватска била изолована, да јој нису давали много шанси када је
стварана држава, нити много шанси у придруживању ЕУ 2010. када су били блокирани
преговори, што је са својом Владом успела да деблокира.

  

Према њеним речима, Хрватска је све мање-више обавила сама, али су се успут
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догодиле грешке – приватизација, недовољна одлучност у подстицању институција да
раде на стварању владавине права и државе у којој ће се свако осећати добро, моћи да
ради и живи.

  

Данас, као чланицу ЕУ, нас је погодило то огромно исељавање, то је проблем, рекла је
Косор.

  

Оценила је да део људи одлази јер нема шта да једе или нема посла, а део људи одлази
и због неке атмосфере без наде. А та нада требало је додатно да нам се појача кад смо
сели за сто европских држава и народа, рекла је Косор.

  

Она сматра да је одговорност на овој и свакој следећој Влади да уреди ту кућу изнутра
тако да буде европска у правом смислу речи.

  

(Фонет)
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