
Yokoso! Ova riječ na japanskom jeziku znači dobro došli! 

  

 14. kolovoza japanski ministar vanjskih poslova Taro Kono posjetio je Zagreb, gdje je 

održao sastanak s hrvatskim ministrom vanjskih i europskih poslova Gordanom Grlićem 

Radmanom. Ministar Kono je u Hrvatsku stigao iz susjedne Slovenije, iz slovenskog 

pograničnog mjesta Petrina gdje je izvršena zamjena vozila i odakle je do Zagreba trebalo 

nešto manje od dva sata vožnje. Ministar Grlić Radman je diplomat sa zavidnim 

iskustvom, do sada je obnašao veleposlaničke dužnosti u Njemačkoj i Mađarskoj, a u 

vrijeme posjeta ministra Kona na mjestu ministra je bio tek nepunih mjesec dana. 

  

 Japanski i hrvatski ministri vanjskih poslova susreli su se do sada već 8 puta, ali 

posljednji posjet japanskog ministra vanjskih poslova Hrvatskoj bio je pred 24 godine. 

Tijekom tog posjeta susret ministara se dogodio 30. travnja 1995., u nedjelju prijepodne, 

a Hrvatsku je tada posjetio Yohei Kono, otac sadašnjeg ministra Taroa Konoa, koji se u 

istoj zgradi Ministarstva vanjskih i europskih poslova sastao s tadašnjim ministrom 

Granićem. Sadašnji ministarski sastanak započeo je kao tête-à-tête (jedan na jedan) 

razgovor između dvaju ministara, a u nastavku su s veleposlanicima i pomoćnicima 

ministara angažiranih uprava održali radnu večeru. Na večeri su s hrvatske strane nazočili 

neki dužnosnici koji su sudjelovali i na sastanku ministara pred 24 godine, a neki su 

spomenuli da su se tada koristile čak i iste stolice, samo što su tada bile presvučene 

žutom, a danas plavom tkaninom. Također, u ono vrijeme u Hrvatskoj je još trajao rat za 

neovisnost od bivše Jugoslavije, a sastanak je održan baš večer prije Operacije Bljesak 

koja je postala prekretnica tadašnjih ratnih zbivanja. 

  

 24 godine nakon završetka rata Hrvatska je 2013. godine postala 28. članica EU koja se 

nastavlja razvijati kao demokratska država. Diplomatski odnosi s Japanom uspostavljeni 

su 1993. godine čime započinje kontinuiran rast prijateljskih odnosa. 1. veljače ove 

godine stupio je na snagu sporazum o gospodarskom partnerstvu (EPA) između Japana i 

EU, a 5. rujna stupit će na snagu porezni ugovor između naše dvije zemlje kojim će se 

ukloniti dvostruko oporezivanje i dr. Oba ministra složila su se da je okruženje za 

promicanje gospodarstva i investicijska sve uređenije, a dogovorena je i njihova daljnja 

zajednička promocija. Također je usklađena i zajednička potpora susjednim zemljama 

Zapadnog Balkana u njihovom stabilnom razvoju kao demokratske države, i na putu u 

članstvo EU. 

  



 Tjedan dana nakon toga, od 20. do 22. kolovoza, Hrvatsku je posjetila japanska 

parlamentarna delegacija Zastupničkog doma koju je predvodio Kazunori Tanaka. Uz 

posjet Hrvatskom saboru gdje ih je primio potpredsjednik sabora dr. Željko Reiner, 

delegacija je posjetila podružnicu tvrtke Yazaki Europe, japansku investiciju u Zagrebu. 

  

 Osim toga, delegacija je posjetila Dubrovnik, grad koji je upisan na UNESCO-v popis 

svjetske kulturne baštine, i Rijeku koja održava prijateljske odnose s japanskim gradom 

Kawasakijem. Članovi delegacije susreli su se s gradonačelnicima Frankovićem i 

Obersnelom kako bi od njih čuli iskustva Hrvatske kao zemlje turizma. Hrvatska ima 

samo 4.1 milijuna stanovnika, a godišnje primi 16 milijuna turista. Ljeto je sezona kada 

dolazi najviše turista, a ona je uskoro bliži kraju. Zahvaljujući svima koji mi pomažu, u 

tri mjeseci od dolaska u Hrvatsku uspjela sam napraviti puno toga. 

  

Hrvatska se sada ubrzano kreće predsjedanju EU u prvoj polovini sljedeće godine. Na 

krilima dobrih rezultata sastanka naših ministara, želim da zajedno hitamo prema 

naprijed. 
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