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У канцеларији начелника Севернобачког округа одржан је консултативан састанак
међувладиног Мешовитог одбора са Републиком Хрватском. На састанку се говорило о
свим отвореним питањима која се тичу положаја припадника ове националне заједнице,
посебно из области културе и образовања.

Једно од главних питања било је и спровођење члана 9. Споразума о мањинама односно
како осигурати заступљеност хрватске националне мањине у представничким телима.
Према речима председника српског дела међувладиног Мешовитог одбора са Републиком
Хрватском, Ивана Бошњака, гарантовано место за хрватску националну заједницу у
парламентима на свим нивоима јесте обавеза коју је Србија преузела, али за испуњавање
те обавезе неопходне су законске промене.

- Са наше стране, као и у претходном периоду и кроз дијалог и кроз дијалог са стручном
јавношћу покушаћемо да иницирамо измену одговарајућих законских решења са једне
стране а са друге стране, очекујемо да ће не само због мањинског питања него и због
других питања доћи до уставних промена о чему би такође требало постићи одговарајући
консензус и тиме допринети да ово питање буде превазиђено. Надамо се да ћемо имати
подшку припадника хрватске националне мањине а да се тиме ни права других
националних заједница у мултиетничкој Србији неће довести у питање – каже Иван
Бошњак, државни секретар у Министарству за државну управу и локалну самоуправу.
Председник Хрватског националног већа, Славен Бачић изразио је задовољство што је
препознао спремност за решавање питања која оптерећују положај припадника хрватске
мањине. Такође, Бачић је истакао да је нека питања посебно из области образовања и
културе већ решена, као што су уџбеници на хрватском језику за ученике основних школа.

- Похвалили смо да је питање уџбеника, када је у питању целовита настава на хрватском,
напокон решено и да је тај процес у наставку. Завршен је процес за наставу на хрватском
језику за основну школу, остало је питање за децу која слушају само један предмет
хрватски са елементима националне културе и остало је питање за уџбенике за средње
школе и предшколско образовање. Указали смо и на оно што је у међувремену добро
урађено као што је уређење простора за рад Завода за културу војвођанских Хрвата, као и
уређење простора за „Хрватску ријеч“ - каже Бачић.
Седма седница међувладиног Мешовитог одбора требало би да буде одржана до краја
године, у Београду и још једном месту где живе припадници ове националне заједнице.

