
Dobar dan! 

  

 Moje ime je Misako Kaji i od g. Keijija Takiguchija sam naslijedila mjesto veleposlanika 
Japana u Zagrebu kamo sam danas stigla. Ja sam prva veleposlanica koja je primila 
vjerodajnice od Njegovog Carskog Veličanstva na samom početku razdoblja Reiwa. Jutros 
sam stigla u zagrebačku zračnu luku i maloprije sam posjetila šeficu Diplomatskog protokola 
hrvatskog Ministarstva vanjskih i europskih poslova, gospođu Vučinić Margeta, čime sam 
postala imenovana veleposlanica (Ambassador-Designate). Nakon predaje vjerodajnica 
predsjednici Kolindi Grabar Kitarović i službeno ću postati veleposlanica Japana u Hrvatskoj.  

  

 U Japanu je završilo razdoblje Heisei, a u našem je veleposlanstvu od 6. do 8. svibnja bila 
otvorena prigodna spomen-knjiga povodom ustoličenja Njegovog Carskog Veličanstva 
Naruhita. U nju su se, između ostalih, upisali i potpredsjednica Vlade i ministrica vanjskih i 
europskih poslova gđa. Marija Pejčinović-Burić, zatim potpredsjednik Sabora dr. Željko 
Reiner, gradonačelnik Grada Zagreba g. Milan Bandić, te glavni tajnik Kabineta za vanjsku i 
europsku politiku Ureda predsjednice g. Sloven Sušnik. Ovo je vrlo prijateljska zemlja, zaista 
sam počašćena imenovanjem veleposlanice u Hrvatskoj! 

  

 Nakon imenovanja i prije odlaska u Hrvatsku, posjetila sam mnoge visoke dužnosnike 
japanske Vlade i druge uglednike, a elektroničkom poštom sam poslala obavijest mnogim 
svojim tadašnjim i bivšim nadređenima i kolegama, kao i prijateljima u svijetu. Primila sam 
bujicu odgovora poput „Posjetio sam Hrvatsku!“, „Želio sam ići u Hrvatsku!“, „Planiram 
putovati tamo!“ ili „To je izvrsno!“ 

  

 Također, saznala sam za mnoge osobe koje svojim aktivnostima na raznim poljima 
doprinose unapređenju prijateljskih odnosa Japana i Hrvatske. Neke od tih osoba sam imala 
priliku upoznati i čuti njihova iskustva, a raduje me što ću sada imati priliku susresti se s još 
više takvih ljudi. 

  

 Dat ću sve od sebe da Japan i Hrvatska još više prodube svoje dobre odnose i da naše dvije 
zemlje suradnjom na raznim poljima, ruku pod ruku, još više rade na miru i razvoju u svijetu. 
Ovim putem ljubazno molim za vašu podršku! 
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