
Sretna Nova godina! Na japanskom mi to kažemo „akemashite omedetou“! 

 

Ova 2020. godina biti će posebna godina za Hrvatsku. Šest i pol godina nakon dugo 

priželjkivanog članstva u EU, od početka ove godine Hrvatska kao najmlađa članica 

preuzima predsjedanje Vijećem EU kojoj predstoje mnogi izazovi poput izlaska 

Ujedinjenog Kraljevstva i višegodišnjeg proračunskog okvira, a koji podrazumijevaju 

koordinaciju. Hrvatska daje prioritet pružanju potpore susjedima Zapadnog Balkana u 

europskim integracijama. U sljedećih šest mjeseci u Hrvatskoj će se održati više od 160 

sastanaka, od onih na ministarskim razinama do onih administrativnih, što će okupiti sve 

zemlje članice EU. Europski parlament je odnedavno dobio nove zastupnike, novu 

predsjednicu i nove povjerenike dobila je i Europska komisija, a izabrani su i novi 

predsjednik Europskog vijeća i predsjednica Europske središnje banke. Japan koji s EU 

dijeli temeljne vrijednosti poput slobode, demokracije i ljudskih prava, nastavlja 

produbljivati svoje odnose s EU. Prošle godine u veljači na snagu je stupio Sporazum o 

gospodarskom partnerstvu između Japana i EU, a u prosincu prošle godine hrvatski je 

Sabor ratificirao Sporazum o strateškom partnerstvu između Japan i EU što je pravna 

osnova daljnjeg širenja suradnje na svim poljima. Hrvatska je tako postala jedanaesta po 

redu od 28 zemalja EU koja je ratificirala taj sporazum. Vlada premijera Plenkovića u 

prosincu prošle godine je kao jednu od ključnih riječi predsjedanja Vijećem EU naglasila 

povezivost. A u studenome je i hrvatski Institut za razvoj i međunarodne odnose (IRMO) 

organizirao simpozij na temu suradnje Japana i EU na kojem su iz Japana sudjelovali 

ugledni stručnjaci političkih znanosti i veleposlanik pri EU. Japan želi kroz hrvatsko 

predsjedanje Vijećem EU unaprijediti odnose s Europskom unijom i poduprijeti europske 

integracije. 

 

2020. godina će biti posebna u Japanu jer će se nakon 56 godina ponovno održati 

Olimpijske i paraolimpijske igre. Veleposlanstvo Japana svake godine organizira Dan 

Japana u Zagrebu. Prošle godine održali smo ga 9. studenoga i na predstavljanju ikebane, 

ceremonije čaja, kaligrafije, borilačkih vještina, japanske kuhinje, turizma u Japanu, 

japanskog jezika, yukata, origamija i igoa, uz mnogobrojne posjetitelje pridružili su nam 

se i predsjednik Hrvatskoj olimpijskog odbora Zlatko Mateša, i predsjednik Hrvatskog 

paraolimpijskog odbora Ratko Kovačić. Na ulazu u Muzej Mimara na Dan Japana 

postavili smo i ParaBOX u kojem su posjetitelji u potpunom mraku mogli iskusiti izazove 

s kojima se susreću slijepe osobe. Uz hrvatske reprezentativce za Olimpijadu 2020 

pridružili su nam se i olimpijci iz 1964. godine kako bi dali potporu svojim mlađim 

kolegama što ove godine odlaze u Tokio. 



 

Na samom početku ove godine, 5. siječnja, za novog predsjednika izabran je bivši 

premijer Zoran Milanović. Iskrene čestitke! Zajedno s novim predsjednikom 

Milanovićem i hrvatskom vladom koju predvodi premijer Plenković želimo poduzeti 

korake kako bi ova posebna godina 2020. bila što plodonosnija i uspješnija u razmjenama 

između naše dvije zemlje. 

 

10. siječnja 2020. 
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